
KALLELSE KF Sida 1 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-22 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. 
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 

Tid: 2022-11-29, kl. 18:00 

Plats: Valsaren, Kulturhuset Storfors 

Program 
Tid Programpunkt Lokal 

17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Valsaren 

17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Synaren 

17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Betaren 

17:00 Gruppmöte Storforsdemokraterna. Lokal nr 2 

18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 

18:05 Ordet är fritt. 

18:10 Ärendebehandling. 

Håkan Larsson 
Ordförande 

Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 53, 0550-651 47, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se  

mailto:storfors.kommun@storfors.se


KALLELSE KF Sida 2 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-22 

Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

1 Mötets öppnande 

2 Upprop 

3 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

4 Godkännande av 
föredragningslistan 

5 Avfallstaxa 2023 KS/2022:183 KS § 172 Miljöstrateg Andreas 
Eriksson Karlskoga 

6 Revidering av taxa för 
prövning och tillsyn inom 
miljö, hälsoskydd och 
närliggande områden 

KS/2022:329 KS § 168 Enhetschef Miljö 
Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen Lars 
Viitanen 

7 Revidering av taxa för 
offentlig kontroll inom 
livsmedelområdet 

KS/2022:328 KS § 167 Enhetschef Miljö 
Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen Lars 
Viitanen 

8 Revidering av 
handläggningskostnad 
(timtaxa) för offentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet 

KS/2022:327 KS § 166 Enhetschef Milsö 
Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen Lars 
Viitanen 

9 Revidering av 
handläggningskostnad 
(timtaxa) för effentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet 

KS/2022:326 KS § 165 Enhetschef Miljö 
Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen Lars 
Viitanen 

10 Redovisning av ej 
färdigbehandlade 

KS/2021:563 

Sid 5

Sid 75

Sid 141

sid 152

Sid 156



KALLELSE KF Sida 3 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-22 

Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 
medborgarförslag och 
motioner nov-22 

11 Delårsrapport Storfors 
kommun 2022 

KS/2022:6 KS § 148 Ekonomichef 
Annette Olsson 

12 Revisionsberättelse och 
ansvarsfrihet 2021 för 
Värmlands läns vårdförbund 

KS/2022:288 KS § 150 Ekonomichef 
Annette Olsson 

13 Årsredovisning 2021 för 
Värmlands läns vårdförbund 

KS/2022:288 KS § 151 Ekonomichef 
Annette Olsson 

14 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott i verkställighet 
kvartal 2 

KS/2022:190 KS § 153 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

15 Tertialrapport 2 
avvikelser/missförhållanden 
IFO, Sol 2022 

KS/2022:33 KS § 156 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

16 Fakturering faktiska 
kostnader för tillfälliga 
färdtjänstresor mellan 
kortidsboende och ordinärt 
boende 

KS/2022:283 KS § 157 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

17 Svar på motion "Samverkan 
med Karlskoga/Degerfors 
gällande övertagande/delvis 
ägande av Karlskoga 
sjukhus" 

KS/2021:69 KS § 158 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

18 Svar på motion från 
Kristdemokraterna i Storfors 
om inrättande av en Frivillig 
resursgrupp (FRG) i Storfors 
kommun 

KS/2020:525 KS § 159 

sid 161

sid 273

sid 274

sid 304 

sid 305

sid 309

sid 312

sid 329



KALLELSE KF Sida 4 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-22 

Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

19 Svar på motion från Stefan 
Valentin Larsson (M) om 
ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden 

KS/2020:551 KS § 160 Enhetschef Teknisk frift 
Jukka Mäenpää 

20 Svar på moion från Stefan 
Valentin Larsson (M) 
Trafikförbättringsåtgärder 

KS/2021:71 KS § 161 Enhetschef Teknisk drift 
JUkka Mäenpää 

21 Svar på motion från Peter 
Farrington (M) om 
upprättande och utförande av 
en 5- årig asfalteringsplan 

KS/2020:549 KS § 162 Enhetschef Teknisk drift 
Jukka Mäenpää 

22 Hemställan från Ingemar 
Olsson om entledigande från 
sina revisionsuppdrag 

KS/2022:363 

Sid 343

Sid 345

Sid 369

Sid 372



Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
En del av koncernen Karlskoga Energi & Miljö 

Besöksadress Postadress Organisationsnummer

karlskogaenergi.se Skrantahöjdsvägen 38 Box 42 556991-1356
info@karlskogaenergi.se Karlskoga 691 21 Karlskoga Bankgiro 

892-2924

Tjänsteskrivelse 

2022-10-03

Diarinummer RHB 2022/21 Storfors kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Box 1001  
688 29 Storfors 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning av prisjustering from 1 januari 2023 

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Renhållnings-
bolaget ser att alla i nuläget kända kostnadsökningar i verksamheten kan täckas av 
nuvarande intäktsnivå i taxan. Det föreslås således ingen generell prisjustering.  

Däremot så arbetas det löpande med taxan, bland annat för att öka miljöstyrning och 
tydlighet. I årets förslag handlar det om en tydligare fördelning av grundavgift och 
hämtningsavgift. En förenkling rörande fritidshus och permanentboende så att de kan nyttja 
samma typer av tjänster. Det blir taxesatt för områdesgemensamma hämtställen även för 
permanentboende. Fritidshus kan dela på kärl. Samt slutligen en del nya tjänster t ex 
hämtning av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall.  

Beslutsunderlag 

 Taxa presenterad av Samhällsbyggnads i Karlskoga
 Renhållningsbolaget i Mellansverige AB styrelsebeslut 2022-09-28
 Denna tjänsteskrivelse

Bakgrund och nuläge 

Det är samhällsbyggnadsnämnden som bereder och formellt är avsändare av taxan för 
politiskt beslut. Samhällsbyggnadsnämnden och bolaget är överens om ett förslag på taxa 
fr o m 1 januari 2023 enligt bilagt taxedokument. 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB föreslår Kommunstyrelsens 
ledningsutskott i Storfors besluta att:  

Anta taxan, utan några generella höjningar, men med omstruktureringar och förändringar 
enligt framlagt taxedokument att gälla från den 1 januari 2023.  

Ärendet skall därefter vidare till Kommunstyrelsen och ytterst till Kommunfullmäktige för 
vidare beslut i frågan. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2) 

2022-10-03  

 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
 
 
 
Sebastian Cabander 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-03 
Diarienummer 
KS/2022:183 

Handläggare:  
Andreas Eriksson 
Miljöstrateg 
 
Avfallstaxa 2023 
Diarienummer: KS/2022:183 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Renhållningsbolaget i Mellansverige AB har lämnat ett förslag till avfallstaxa 
2023 för Storfors kommun. 
 
Förslaget innebär bland annat en tydligare fördelning av grundavgift och hämtningsavgift 
samt en förenkling rörande fritidshus och permanentboende. 
 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa 2023 Storfors 
Tjänsteskrivelse Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, 2022-10-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Anta Avfallstaxa 2023 Storfors kommun enligt bilaga. 
 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Andreas Eriksson, Miljöstrateg 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, info@karlskogaenergi.se  
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 Sammanträdesprotokoll 1(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2022-00117 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och närliggande områden 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes.  Årsfakturering av 
årsavgifterna i förskott ligger kvar för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-objekt) med samma tillsynstid som om 
länsstyrelsen hade haft kvar tillsynen. I den tiden ligger ett ökat 
kompetensbehov för branschområdet. För anmälningspliktiga 
verksamheter (C- och H) är tillsynsbehovet behovsstyrt enligt SKR modell 
beroende på om det är högt, normalt eller ett lågt tillsynsbehov och 
fakturering sker efter utförd tillsyn. Mindre revideringar har skett då det 
varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 
Bilaga 1 Taxebestämmelser avseende taxa för prövning och tillsyn 
Bilaga 2 Taxebestämmelser avseende årliga avgifter 
Bilaga 3 Taxebestämmelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 
 
Yrkanden 
Göran Pettersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag, med tillägget 
att i dokumentet "Taxa förprövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
TTF 2022" sist under punkt 19b, lägga till texten: "för faktiskt nedlagd 
handläggningstid". 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde förvaltningens förslag och Göran Petterssons (S) 
ändringsyrkande under proposition. Ordförande fann att nämnden 
beslutade enligt förvaltningens förslag med justering enligt Göran 
Petterssons (S) ändringsyrkande. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelser och klassningen med 
tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3 med tillägget "för faktiskt 
nedlagd handläggningstid" under punkt 19b i dokumentet "Taxa 
förprövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022". 
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 Sammanträdesprotokoll 2(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__ 
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Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3. 

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

Avgiftsnivå 6

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda människors 
hälsa eller miljön, och som inte omfattas av avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

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

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

Avgiftsnivå 3

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

Taxebilaga 1
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Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2-3.

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

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen 
av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.

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

Avgiftsnivå 6

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

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

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

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

Avgiftsnivå 6

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

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

Timavgift

Inventering av enskild avloppsanläggning i projekt, t.ex. 
inom ett avrinningsområde eller annan avgränsning.

25 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Tillsyn på enskilda avlopp till följd av avloppsinventering 
eller uppföljning av funktion av avloppsanläggning.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

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

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

Timavgift

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

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift
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AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande och användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 
11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

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

11 kap 9b § 2 st 
miljöbalken, 19 § 
förordningen (1998:1388) 
om vattenverksamheter,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

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

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

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

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

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

Avgiftsnivå 2
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Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte 
om hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas 
inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken.) 

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

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av 
utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen 
för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken.

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

Avgiftsnivå 2
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Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

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

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

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

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel
1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
3. på vägområden samt grusytor och andra mycket 
genomsläppliga ytor, och
4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda 
material.

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

Avgiftsnivå 4

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

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 2 kap 36 § 2 st 
förordningen(2014:425) 
om bekämpningsmedel 
och 7 kap 22 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4
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Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel 
1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja 
men som kan användas till slåtter eller bete,
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på 
lekplatser som allmänheten har tillträde till,
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i 
första hand är avsedda att vara rekreationsområden 
som allmänheten har tillträde till,
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som 
inte används yrkesmässigt,
5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i 
hemträdgårdsmiljö, eller
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, 
lagerlokaler och liknande lokaler.

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

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

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

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift

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

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
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Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). 
Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till, som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2-3. Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter 
eller spindeldjur.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

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

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

Timavgift

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 
1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga 
förfaranden enligt artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för att
a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade 
till produkter som omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning,
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter 
misstänks ha orsakat,
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits,
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor.

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13),  artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008

Timavgift

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

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

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

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

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

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-
3.

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

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 5

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

Gällande föreskrifter Timavgift

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

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

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

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

Avgiftsnivå 2

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

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

Timavgift

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

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

Timavgift
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Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a 
§, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a 
§, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 
2015:21 om omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat 
påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2

36 § föreskrifter om 
ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser 
växtnäring (SJVFS 
2015:21), 1 kap 19 och 20 
§§ samt 2 kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

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

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 2

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

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 2

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

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

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

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

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

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

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-
3.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift
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Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § p 10 miljötillsyns-
förordningen  (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2-3.

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

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

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

Timavgift

Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § 
förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter 
om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn.

Förordning (EU) nr 
1143/2014, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförord-ningen 
(2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en föroreningsskada.

10 kap 1 § miljöbalken, 28 
§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd

Timavgift

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

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

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

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens 
ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 
miljötillsynsförordningen.

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

Timavgift

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 4 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

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

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 
befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap 2 § avfallsförordning 
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall 
från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall 
ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 
kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

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

9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

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

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan om trotjänarbegravning. Avgiftsnivå 2
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2-3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

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

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

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT Lagen om sprängämnespekursorer

Tillsyn
Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller 
sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekursorer 
2014:799

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT Strålskyddslag
Anmälan

29



Handläggning av anmälan om solarium enligt 
strålskyddslagen

6 kap 1och 6 §§ 
Strålskyddslag (2018:396) 

Avgiftsnivå 4

Tillsyn

Tillsyn av solarium enligt strålskyddslagen
8 kap 2§ Strålskyddslag 
(2018:396) 

Timavgift
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Planering
Timavgift:

1 094 kr/tim

Avgiftsnivå Timmar Exempel
Välj avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1 1 tim
Avgiftsnivå 2 2 tim
Avgiftsnivå 3 3 tim
Avgiftsnivå 4 4 tim
Avgiftsnivå 5 5 tim
Avgiftsnivå 6  6 tim
Avgiftsnivå 7 8 tim
Avgiftsnivå 8 timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK

5.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

10.11 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 15
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 15
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 15
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för täkt av 
torv.

10.20 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning på

 prövningsnivå A och B och efterhands‐

debitering på prövningsnivå C)
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10.20 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men
högst 200 000 ton.

10.20 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men
högst 50 000 ton.

10.20 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.

10.20 B 15

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.

10.20 B 15
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning i
vattenområde.

11.20 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning
på land.

11.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

13.20-i A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.
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13.20-i A 184
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

15.10-i B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter för 
framställning av livsmedel eller för framställning av foder om mer än 
10 000 ton animaliska biprodukter används som råvara per 
kalenderår.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning för framställning av livsmedel eller för 
framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
används som råvara per kalenderår.

15.40-i, 15.45 B 64
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.65 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska 
råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker.

15.90-i, 15.95 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2.

15.90-i, 15.95 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

15.101 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.115 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade 
råvaror

15.131-i, 15.141 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska 
biprodukter som råvara per kalenderår för framställning av foder.

15.131-i, 15.141 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton livsmedel per kalenderår.

15.131-i, 15.141 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

15.151 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.155 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår.

15.185-i och 
15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
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15.185-i och 
15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår.

15.185-i och 
15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning 
för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för anläggning 
för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för anläggning 
för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning 
som inte omfattas av 1.

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 23

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.

20.50-i B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
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21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri.

21.10-i A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår.

21.10-i A 90
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning 
som inte omfattas av någon av 1-5.

21.30-i A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår.

21.30-i A 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1.

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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23.11-i
A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt.

23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt.

23.12-i A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om 
verksamheten avser en produktion av mer än 500 000 ton per 
kalenderår.

23.30-i A 306
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för en 
verksamhet med produktion som inte omfattas av 1.

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.
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24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden.

24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som omfattas 
av 1.

24.24-i B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.33-i och 
24.34-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.35-i och 
24.36-i A/B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår.

24.38-i och 
24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår.
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24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

24.42-i och 
24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
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Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 
1-3 per kalenderår.

26.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
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26.130-i och 
26.140 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.26-i A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår.
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27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.

27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.
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27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår.

27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår.
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27.80-i
B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk.

27.80-i
B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår.

27.100-i
A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår.

27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.
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27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000
ton per kalenderår.

27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per
kalenderår.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter per kalenderår.
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28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.10-i B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.

28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.
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28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.95 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.40-i och 
31.50 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår.

39.10-i B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning 
vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.
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40.02 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15 B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.05-i och 
40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar.

40.40-i A 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.50-i B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
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40.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med 
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med 
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 226

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.1601 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.405-i och 
90.406-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.405-i och 
90.406-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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90.435-i A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.435-i A 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår.

90.241-i B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
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90.271 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.281 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.290-i A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.300-i B 15
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 15
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.320-i A 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.330-i och 
90.340 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 
90.181-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
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90.180-i och 
90.181-i A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.180-i och 
90.181-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår.

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.210-i och 
90.211-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.212-i och 
90.213-i B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.212-i och 
90.213-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.220 och 
90.221 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.520 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
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90.40 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.60 C Ange tillsynsbehov För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
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90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 15
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 15
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 15 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar.
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38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

fotvård, är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, 

övriga, är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 
2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 12 För skolor är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

JORDBRUK Övriga jordbruks- och 
trädgårdsföretag 1.4001 U Timavgift

Rökeri 15.80 C Timavgift

Livsmedel och foder av 
kombinerade råvaror 15.15501 U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

LIVSMEDEL OCH FODER
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, punkt UH Timavgift
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Bransch Verksamhet Tillsynsbehov
Prövn.-
nivå

Djurhållning Ej frekvensstyrt behov U
Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

Ej frekvensstyrt behov U

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK Ej frekvensstyrt behov U

Berg, naturgrus och andra 
jordarter Ej frekvensstyrt behov U

Råpetroleum, naturgas och kol Ej frekvensstyrt behov U

Annan utvinningsindustri Ej frekvensstyrt behov U

Slakterier Ej frekvensstyrt behov U
Livsmedel och foder av 
animaliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

Rökeri Ej frekvensstyrt behov U
Livsmedel och foder av 
vegetabiliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

Kvarnprodukter Ej frekvensstyrt behov U
Mjölkprodukter Ej frekvensstyrt behov U

Annan livsmedelstillverkning Ej frekvensstyrt behov U

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror Ej frekvensstyrt behov U

TEXTILVAROR Ej frekvensstyrt behov U
PÄLS, SKINN OCH LÄDER Ej frekvensstyrt behov U
TRÄVAROR Ej frekvensstyrt behov U
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR Ej frekvensstyrt behov U

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION Ej frekvensstyrt behov U

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning Ej frekvensstyrt behov U

GUMMI- OCH PLASTVAROR Ej frekvensstyrt behov U

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter Ej frekvensstyrt behov U

Ej frekvensstyrt behov

JORDBRUK

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

LIVSMEDEL OCH FODER
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Cement, betong, kalk, krita 
och gips Ej frekvensstyrt behov U

Andra mineraliska produkter Ej frekvensstyrt behov U

STÅL OCH METALL Ej frekvensstyrt behov U
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

Ej frekvensstyrt behov U

Motorer, turbiner och reaktorer Ej frekvensstyrt behov U

Motorfordon Ej frekvensstyrt behov U
Maskinell bearbetning Ej frekvensstyrt behov U

Gas- och oljeplattformar Ej frekvensstyrt behov U
FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

Ej frekvensstyrt behov U

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

Ej frekvensstyrt behov U

Förbränning Ej frekvensstyrt behov U

Vindkraft Ej frekvensstyrt behov U

Värme- och kylanläggningar Ej frekvensstyrt behov U

VATTENFÖRSÖRJNING Ej frekvensstyrt behov U

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING Ej frekvensstyrt behov U

Annan trafikinfrastruktur Ej frekvensstyrt behov U

Hamnar Ej frekvensstyrt behov U

Flygplatser Ej frekvensstyrt behov U

LABORATORIER Ej frekvensstyrt behov U

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ej frekvensstyrt behov U
Biologisk behandling Ej frekvensstyrt behov U
Deponering Ej frekvensstyrt behov U
Förbränning Ej frekvensstyrt behov U
Lagring som en del av att 
samla in avfall Ej frekvensstyrt behov U

Mekanisk bearbetning och 
sortering Ej frekvensstyrt behov U

METALLBEARBETNING

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

AVFALL

MINERALISKA PRODUKTER
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SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

Ej frekvensstyrt behov U

TEXTILTVÄTTERIER Ej frekvensstyrt behov U
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER Ej frekvensstyrt behov U
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 
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  2

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Karlskoga och Storfors kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn 

1. enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. 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.  

2. enligt strålskyddslagen (2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av 
lagen 

3. enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer. 

2 § Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 
3 § 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. 
4 § 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. 

5 § 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. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

6 § Avgifter enligt denna taxa och tillhörande bilagor ska betalas av den som ansöker eller 
anmäler verksamhet eller åtgärd, bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidtar 
annan åtgärd som föranleder avgiften. 

För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgift betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.   
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  3

7 § 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. 
8 § Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

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

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timavgift 
9 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan i enlighet med fullmäktiges beslut om 
timtaxa. För närvarande 950 kronor per hel timme handläggningstid.  

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter för prövning eller handläggning av anmälan 
12 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller 
handläggning av anmälan ska betalas i enlighet med taxebilaga 1 i form av  

1. fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan  

2. timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan  

3. enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen eller anmälan avser. 

13 § 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. 
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Den fasta avgiften avser komplett ansökan eller anmälan. Om den inte är komplett har 
tillsynsmyndigheten möjlighet att ta ut en avgift för det merarbete handläggningen innebär.  

14 § Avgift tas inte ut för en ansökan eller anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

15 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

16 § I förekommande fall är sökande skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen. I 
förekommande fall är sökanden även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet  

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

18 § Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 4 ska full 
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift för regelbunden tillsyn  
19a § För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en fastställd 
prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig tillsynsavgift 
betalas. Tillsynsavgiften baseras på den tillsynsfaktor (TF) som branschen tilldelats enligt 
taxebilaga 2 multiplicerat med timtaxan. Tillsynsfaktorn är hämtad från 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och är den tillsynstid som verksamheten får betala 
om inte kommunen övertagit tillsynen. Den revidering som gjorts vissa höjningar för att 
avgiften ska kunna täcka både granskning av miljörapport och ett årligt tillsynsbesök. 

19b § För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en fastställd 
prövningsnivå (C) enligt miljöprövningsförordningen eller hälsoskyddsverksamheter som 
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) är 
tillsynsbehovet är behovsstyrt efter bransch och avser lågt (TF 6 timmar), normalt (TF 9 
timmar) eller högt tillsynsbehov (TF 18 timmar) enligt SKR:s metod för behovsstyrd taxa. 
Avgiften betalas som timavgift i efterhand för faktiskt nedlagd handläggningstid. 

19c § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (U och UH) ska avgift betalas som timavgift genom att faktisk 
nedlagda handläggningstider i ärendet multipliceras med timtaxan.  

20 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 4 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga 
verksamheterna.  

21 § Om en lokal delas av fler utövare av hygienisk verksamhet kan den fasta årliga 
avgiften på respektive verksamhet nedsättas med 

1. 25 % då två verksamheter delar samma lokal 
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2. 50 % då tre eller fler verksamheter delar samma lokal. 

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

23§ Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas enligt de grunder som anges i taxebilaga 1. 

24 § Fast årlig avgift enligt 19a § omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävs - verksamheten har påbörjats.  
24b § Timavgift betalas genom att faktisk nedlagda handläggningstider i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
Den årliga avgiften ska betalas av den verksamhetsutövare som bedriver verksamhet vid 
kalenderårets början.  

Bristande efterlevnad 
25 § Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala som ingår i den 
fasta årsavgiften ska avgift för denna extra tillsyn betalas.  

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 tillsyn utöver det normala tas timavgift ut där faktiskt nedlagd handläggningstid 
multipliceras med timtaxan. 

Nedsättning av avgift  
26 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får 
myndighetsnämnden fatta beslut om att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller 
efterskänkas. 

Index 
27 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober året före det år taxan börjar gälla. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret. 
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Övriga frågor 
28 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Karlskoga kommun. Betalning ska 
ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

29 § 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. 
30 § 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. 

31 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00117 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och närliggande områden 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes.  Årsfakturering av 
årsavgifterna i förskott ligger kvar för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-objekt) med samma tillsynstid som om 
länsstyrelsen hade haft kvar tillsynen. I den tiden ligger ett ökat 
kompetensbehov för branschområdet. För anmälningspliktiga 
verksamheter (C- och H) är tillsynsbehovet behovsstyrt enligt SKR modell 
beroende på om det är högt, normalt eller ett lågt tillsynsbehov och 
fakturering sker efter utförd tillsyn. Mindre revideringar har skett då det 
varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-07 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område TTF 2022 
Bilaga 1 Taxebestämmelser avseende taxa för prövning och tillsyn 
Bilaga 2 Taxebestämmelser avseende årliga avgifter 
Bilaga 3 Taxebestämmelser avseende ej frekvensstyrd tillsyn 
 
Konsekvenser 
Ekologiska konsekvenser 
Vid tillsyn behöver tillsynstiden motsvara det behov som finns för att 
svara upp mot behovet enligt miljöbalken. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsynsbehovet kan enligt taxebilagorna i vissa fall vara högre än i 
gällande underlag.  Klassningen för anmälningspliktiga verksamheter är 
behovsstyrt är efter bransch och tillsynstiden kan revideras nedåt om 
behovet visat sig lägre för vissa verksamheter. Förutom 
taxebestämmelserna finns ett ärende uppe till nämnden avseende 
handläggningskostnad. Beroende på beslut i ärendet ligger timtaxan kvar 
på 950 kronor eller så blir ny timtaxa enligt det nya förslaget. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00117 
Handläggare  
Lars Viitanen

 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna och klassningen med 
tillsynsbehovet enligt taxebilaga 1, 2 och 3. 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun
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 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr 2022-00118 
 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes. Mindre revideringar 
har skett då det varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 07 oktober 2022 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 
 
Yrkanden 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde förvaltningens förslag till beslut under proposition och 
fann att nämnden beslutade att bifalla detta. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna för 
livsmedelskontrollen. 
 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__
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Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet 

 
 

i Karlskoga och Storfors kommuner 
 
 
 

Giltig fr.o.m. 1 januari 2023 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Karlskoga 2022-12-nn 
Antagen av kommunfullmäktige i Storfors 2022-12-nn 
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  2

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Karlskoga och Storfors kommuners 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. Tillägg för material i kontakt med livsmedel 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas 
ur kran till konsument1 
2. snus och tuggtobak. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Myndighetsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 200 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende, eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 
1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  3

 

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

Kontrollavgift  
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den 
kontrolltid Myndighetsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det 
sätt som anges i bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
(timmar) multipliceras med timavgiften.  

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt 
de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av tillväxt- och tillsynsnämnden. 

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. 7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan 8 §.  

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa.  

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av tillväxt- och tillsynsnämnden. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall 
enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  4

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 foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover.  
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  
 

Höjning eller nedsättning av avgift  
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Myndighetsnämnden i ett enskilt ärende 
besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  
 

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

Avgift importkontroll  
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till Myndighetsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de 
EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover  
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  5

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

Index 
16 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober året före det år taxan börjar gälla. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret. 

Överklaganden  
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
 

Ikraftträdande  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.  
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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  6

Bilaga 1:  
 

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 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
 

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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Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsorådet 

Fastställd av KF Karlskoga 2019-12-nn 
Fastställd av KF Storfors 2019-12-nn 

 

  7

Tabell 2. Informationsmodulen      
Orsak vid kontroll - Behov vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek Kontrolltid 
(timmar) 

Utformar märkning men 
märker/ förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 24 

     
  

a - mycket stor  
b - stor   

8 

     
c - mellan  
d - liten   

6 

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

Utformar märkning samt 
märker/ förpackar livsmedel 

g - ytterst liten  

2 

       
a - mycket stor 

 

b - stor 
  4 

 
  

  
c - mellan  
d - liten   

3 

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

Utformar inte märkning men 
märker/ förpackar livsmedel 

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 A B C 
Tidsfaktor  0,5 1 1,5 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00118 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Nämnden har framfört att man vill se en efterhandsdebitering av 
årsavgifterna vilket inte stöds av nuvarande taxa. Innan 
efterhandsdebitering infördes skulle en utredning gjorts som visade på 
för- och nackdelar med modellen vilket inte gjordes. Mindre revideringar 
har skett då det varit felaktigheter och ny lagstiftning tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 07 oktober 2022 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet TTF 2022-09-28 
 
Beskrivning av förslag 
Taxebestämmelserna möjliggör efterhandsdebitering. Förutom 
taxebestämmelserna finns ett ärende uppe till nämnden avseende 
handläggningskostnad. Beroende på beslut i ärendet ligger timtaxan kvar 
på 950 kronor eller så blir ny timtaxa enligt det nya förslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att taxan föreskriver efterhandsdebitering. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta taxebestämmelserna för 
livsmedelskontrollen. 
 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun
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 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

§ 68 Dnr 2022-00122 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt-och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Värmlands län för livsmedelskontrollen 
 
Yrkanden 
Linda Brunzell (M) yrkade på återremiss av ärendet till förvaltningen med 
anledning av felaktig gällande taxa. 
 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställde Linda Brunzells (M) yrkade om återremiss mot Göran 
Petterssons (S) yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut under 
proposition och fann att nämnden biföll Göran Petterssons (S) yrkande. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för livsmedelskontrollen på 
1 200 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__
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Kommun
Taxa MB 

2022
Taxa LM 

2022
Arvika 1 054 1 212
Degerfors
Eda
Filipstad 1 111 1 224
Forshaga-Grums 1 281 1 281
Hagfors 880 1 260
Hallsberg 1 061 1 145
Hammarö 1 291 1 377
Karlstad 1 203 1 337
Kil 1 180 1 200
Kristinehamn 1 150 1 217
Kumla 1 192 1 317
Samhällsbyggnad Bergslagen 980 985
Karlskoga Storfors 975 975
Sunne 1 028 1 140
Sydnärke 986 1 138
Säffle 970 1 041
Torsby 1 255 1 255
Årjäng
Örebro 1 020 1 190
Medel 1 103 1 207

Stockholm
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00122 
Handläggare  
Lars Viitanen

Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 
Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt-och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Nyckeltal timtaxa i Örebro och Värmlands län för livsmedelskontrollen 
 
Beskrivning av förslag 
En högre timtaxa jämfört med miljöbalkskontrollen beror på att man för 
livsmedelskontrollen. inte får räkna in restid vilket innebär att tillgänglig 
tid för tillsyn blir mindre. 
 
Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökning av timtaxan från 995 kronor till 1 200 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för livsmedelskontrollen på 
1 200 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 

 
Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun
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 Sammanträdesprotokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 

 2022-10-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67 Dnr 2022-00121 
 
Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och närliggande områden 
 

Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 100 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn. 
 

Yrkanden 
Linda Brunzell (M) yrkade på återremiss av ärendet till förvaltningen med 
anledning av felaktig gällande taxa. 
 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde Linda Brunzells (M) yrkade om återremiss mot Göran 
Petterssons (S) yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut under 
proposition och fann att nämnden biföll Göran Petterssons (S) yrkande. 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 
1 100 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
 
 
__ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2022-10-07 TTN MH 2022-00121 
Handläggare  
Lars Viitanen 

Tillväxt och tillsynsnämnden 
 

Revidering av handläggningskostnad (timtaxa) för 
miljöbalkstillsyn och närliggande områden 

 

Sammanfattning 

Timtaxan för handläggning inom livsmedelsområdet är beräknad enligt en 
modell som finns framtagen av SKR och som används av de flesta av 
landets kommuner. Med modellen fås också självfinansiering av 
livsmedelskontrollen vilket också är ett krav som ställs av 
livsmedelsverket. Timtaxan enligt modellen uppgår till 1 100 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022 
Timavgifter i Örebro och Värmlands län för miljötillsyn. 
 

Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökning av timtaxan från 995 kronor till 1 100 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att anta en ny timtaxa för miljöbalkstillsyn på 
1 100 kronor. 
 
Den nya timtaxan gäller från 2023-01-01. 
 

Anna am Zoll 
Förvaltningschef 

Lars Viitanen 
Miljöchef 

 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga kommun 
Kommunfullmäktige Storfors kommun 
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Kommun
Taxa MB 

2022

Taxa LM 

2022

Arvika 1 054 1 212

Degerfors

Eda

Filipstad 1 111 1 224

Forshaga-Grums 1 281 1 281

Hagfors 880 1 260

Hallsberg 1 061 1 145

Hammarö 1 291 1 377

Karlstad 1 203 1 337

Kil 1 180 1 200

Kristinehamn 1 150 1 217

Kumla 1 192 1 317

Samhällsbyggnad Bergslagen 980 985

Karlskoga Storfors 975 975

Sunne 1 028 1 140

Sydnärke 986 1 138

Säffle 970 1 041

Torsby 1 255 1 255

Årjäng

Örebro 1 020 1 190

Medel 1 103 1 207
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 
KS/2021:563 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 

Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 
och motioner 2022
Diarienummer: KS/2021:563 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning föreskrivs att en redovisning av ej färdigbehandlade  
medborgarförslag och motioner ska redovisas för Kommunfullmäktige två gånger om året, 
en gång på våren och en gång på hösten. 

Förra redovisningen skedde 2022-04-13 § 23 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-04-13 § 23. 

Nedan redovisas förteckning över ej färdigbehandlade medborgarförslag och motioner 

KS/2020:525 Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 
Inkom: 2020-11-16 
KF 2020-11-26 § 80 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
Beredd av Kommunstyrelsen 2022-10-31§ 159 
Besvaras av KF 2022-11-16 

KS/2020:549 Motion från Peter Farrington (M) om upprättande och utförande 
av   en 5 årig Asfalteringsplan för hela kommunen 
Inkom: 2020-12-07 
KF 2020-12-17 § 109 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.  
Beredd av Kommunstyrelsen 2022-10-31 § 162 
BESVARAD KF 2022-11-16 

KS/2020:550 Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om krav på ministandard 
 för Boende för individer, familjer, barn med försörjningsstöd. 

Inkom: 2020-12-07 
KF 2021-12-17 § 108 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

157



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (4) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 
KS/2021:563 

KS/2020:551   Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad rörlighet på 
    fastighetsmarknaden 
Inkom: 2020-12-07 
KF 2020-12-17 § 107 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.   
Beredd av Kommunstyrelsen 2022-10-31 § 160 
Besvaras av KF 2022-11-16 
 
 
KS/2021:69  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) Samarbete med kommuner 
    i Östra Värmland gällande Karlskoga Sjukhus 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 5 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning 
Beredd av Kommunstyrelsen 2022-10-31 § 158 
Besvaras av KF 2022-11-16 
 
 
KS/2021:70  Motion från Stefan Valentin Larsson (M) Heltid för ofrivilligt  
    deltidsanställda inom kommunens organisation 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 7 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
KS/2021:71   Motion från Stefan Valentin Larsson (M): Trafikförbättrande  
    åtgärder 
Inkom: 2021-03-11 
KF 2021-03-18 § 6 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning: 
Beredd av Kommunstyrelsen 2022-10-31 § 161 
Besvaras av KF 2022-11-16 
 
 
KS/2021:513   Motion från Juhani Verkkoperä (SD) Ersätt KSAU med KSI. 
Inkom: 2021-12-16 
KF 2022-02-17 § 6 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 (4) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 
KS/2021:563 

KS/2022:141    Motion från Vänsterpartiet i Storfors angående förändrad politisk 
     organisation under nästa mandatperiod. 
Inkom 2022-04-11 
KF 2022-04-13 § 20 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
KS/2022:200   Motion från Juhani Verkkoperä (SD) om att arvodera ledamöterna 
     i Kommunfullmäktige 
Inkom 2022-06-09 
KF 2022-06-16 § 41 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning 
 
 
Medborgarförslag 
 
KS/2021:420  Medborgarförslag – Busskort eller bussresor till ett lägre pris för 
    Storfors kommuns invånare 
Inkom: 2021-09-29 
KF 2021-11-11 § 96 
KF beslut 
Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
KS/ 2022:150   Medborgarförslag - Ny lekpark 
Inkom 2022-04-11 
KF 2022-06-16 § 37 
KF beslut 
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning 
 
 
KS/2022:181   Medborgarförslag om att fylla på med grus från Gärdesgatan in till 
     Elljusspåret 
Inkom 2022-05-12 
KF 2022-06-16 § 38 
KF beslut 
Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 4 (4) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 
KS/2021:563 

 
KS/2022:201   Medborgarförslag att kommunen ska lämna in en intresseanmälan 
     snarast till Kriminalvårdsanstalten att få en Kriminalvårdsanstalt i 
     kommunen 
Inkom 2022-06-06 
KF 2022-06-16 § 40 
KF beslut 
Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning 
 
 
KS/2022:    Medborgarförslag från Rigmor Larsson om fysiska aktiviteter för 
     personer med nedsatt fysik, så kallad somatisk funktionsnedsättning. 
Inkom 2022-05-24 
KF 2022-06-16 § 39 
KF beslut 
Remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
Godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade medborgarförslag och motioner november 
2022 och lägga dem till handlingarna. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Aronsson 
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Översiktlig
granskning

Storfors kommun

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-11-10
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Sammanfattning
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
 Kommunens resultat för delåret uppgår till 15,6 mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre jämfört med motsvarande period 

föregående år. 
 Prognosen för helår visar ett resultat som understiger budget med 3,0 mnkr. Det förklaras i huvudsak av högre 

nettokostnader. Samtidigt erhåller kommunen väsentligt högre skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört 
med både budget och utfall föregående år. I finansnettot ingår en nedskrivning av andelarna i AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter med 4,0 mnkr. 

 Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 10,0 mnkr för 2022. Det innebär att underskottet från år 
2019 om 2,3 mnkr kommer att kunna återställas enligt prognosen. 

 Kommunen redovisar ingen sammanställd redovisning i delårsrapporten då inget delårsbokslut upprättats för 
Stiftelsen Björkåsen. Den resultat- och balansräkning som presenteras för stiftelsen i delårsrapporten är inte 
fullständig och saknar exempelvis avskrivningar och bedöms således vara osäker.

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. I granskningen har 
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt 
väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen betonas, det vill säga kommunen 
och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte 
omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Det görs heller ingen uppföljning avseende 
verksamhetsmålen i delårsrapporten. 

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen där två av de tre finansiella målen bedöms komma att uppnås. 
Målet avseende investeringsnivån kommer inte att uppnås för mandatperioden 

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att avsaknaden av måluppföljning i delårsrapporten inneburit en begränsning av 
vår granskning och medför att vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen. 

Karlstad 2022-11-10

Marcus Persson
Auktoriserad revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårs utgång. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delarna av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar huruvida det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella och 

verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning
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Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R 17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse, i det väsentliga, uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 
Delårsrapport.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och 
föreningar).
God ekonomisk hushållning innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker 
kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen betonas. Det vill säga 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk 
hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Det görs heller ingen 
uppföljning avseende verksamhetsmålen i delårsrapporten. 
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Finansiella mål 
Kommunfullmäktige beslutade om tre finansiella mål inför år 2021, dessa fortsätter enligt delårsrapporten att gälla 
även under 2022:

 Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 1,5 
procent, +/- 1 procentenhet under innevarande mandatperiod.
 Utfall: Enligt prognosen kommer resultatet för året uppgå till 3,6 %. Genomsnittet för mandatperioden ligger 

i så fall på 0,73 % vilket innebär att målet kommer att uppnås baserat på prognosen.

 Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mnkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före 
överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel. 
 Utfall: Saldot på kassa och bank uppgår i delåret till drygt 41 mnkr och har ökat med ca 10 mnkr jämfört 

med ingången av året. Målet bedöms därmed komma att uppnås. Diskussioner förs kring eventuell inlösen 
av pensionsskuld eller amortering av lån då bedömningen är att det finns en överlikviditet. 

 Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 mnkr. Större
investeringsvolymer därutöver planeras senare under perioden med bland annat en investering i nybyggnation
av Kyrkstens skola.
 Utfall: Investeringsnivån överstiger 30 mnkr, varför målet inte kommer att uppnås.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen där två av de tre finansiella målen bedöms komma att uppnås. 
Målet avseende investeringsnivån kommer inte att uppnås för mandatperioden. Gällande prognosen för år 2022 
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat om tre långsiktiga verksamhetsmål och tio inriktningsmål. Målen antogs för år 
2021 och fortsätter enligt delårsrapporten att gälla även för år 2022. 

De tre långsiktiga verksamhetsmålen är: 
 En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 
 En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt 

egenfinansiera merparten av kommande investeringar. 
 Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och ekonomiska skäl. 

Det görs inga mätningar eller uppföljningar av de tre långsiktiga verksamhetsmålen i delårsrapporten. Det 
framgår inte heller vilka de tio inriktningsmålen är. Kommunen hänvisar till att redovisningen för de långsiktiga 
verksamhetsmålen och inriktningsmålen kommer ske i årsredovisningen. 

Vår sammanfattande bedömning är att avsaknaden av måluppföljning i delårsrapporten inneburit en 
begränsning av vår granskning och medför att vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen. 

DocuSign Envelope ID: A8D86105-A611-4B4F-9C83-5F9D5305264F

240



16Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 
synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 
kommunallagen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, det måste dock finnas beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Det finns inga 
realisationsvinster eller realisationsförluster att justera för. Av delårsrapporten framgår att kommunens 
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 10,0 mnkr.
Det finns ett negativt balanskravsresultat att återställa från år 2019 om 2,3 mnkr och med årets prognostiserade 
balanskravsresultat beräknas kommunen kunna återställa detta. 
Kommunen har sedan tidigare beslutat om att inte återställa underskott uppkomna före år 2014 vilken enligt vår 
mening inte är i överensstämmelse med kommunallagen.
Kommunens redovisar ingen resultatutjämningsreserv (RUR). 

Enligt vår bedömning innehåller beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat inga 
väsentliga felaktigheter. Enligt prognosen kommer kommunen uppfylla balanskravet avseende 2022. 
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Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 15,6 mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre jämfört med motsvarande period 
föregående år. Kommunens årsprognos uppgår till 10,0 mnkr, vilket är väsentligt lägre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det förklaras generellt av att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året.
Prognosen för helår visar ett resultat som understiger budget med 3,0 mnkr. Det förklaras i huvudsak av högre 
nettokostnader där bland annat området vård o stöd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 12,2 
mnkr. Samtidigt erhåller kommunen väsentligt högre skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med både 
budget och utfall föregående år. I finansnettot ingår en nedskrivning av andelarna i dotterbolaget AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter med 4,0 mnkr.  
Utifrån prognosen för 2022 ökar verksamhetens nettokostnader med 1,0 % medan skatteintäkter och statsbidrag 
ökar med 2,2 % jämfört med utfall föregående år. För att klara en budget i balans framgent är det viktigt att 
ökningen avseende skatteintäkter och statsbidrag fortsatt överstiger nettokostnadsutvecklingen. 

Belopp i mnkr Utfall 220831 Utfall 210831 Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021
Verksamhetens nettokostnader -166,7 -170,1 -264,6 -255,2 -262,0
Förändring i %, jmf med 
föregående år -2,0% -0,1% 1,0%

Skatteintäkter och statsbidrag 186,3 179,6 278,6 267,6 272,5
Förändring i %, jmf med 
föregående år 3,7% 3,0% 2,2%

Finansnetto -4,0 -2,5 -4,0 0,6 -1,5
Årets resultat 15,6 7,0 10,0 13,0 9,0
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Balansräkning  

Nyckeltal
I delårsrapporten uppgår kommunens soliditet till 28 % jämfört med 23 % i årsredovisningen 2021. Det förklaras 
främst av ett högre delårsresultat. Om ansvarsförbindelsen avseende pensioner tas med i beräkningen blir det 
egna kapitalet negativt och soliditeten uppgår till -9 % att jämföra med -18 % föregående år där 
ansvarsförbindelsen för pensioner minskat något. 
För att kunna betala de kortfristiga skulderna med omsättningstillgångar krävs en balanslikviditet överstigande 
100 %. Balanslikviditeten har förbättrats rejält med ökade omsättningstillgångar och minskade kortfristiga skulder. 

Finansiell leasing

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv 
anläggningstillgång och skuld ska redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar 
dock alla leasing- och hyresavtal som operationell leasing vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande. 
Kommunen följer därmed inte RKR R5 Leasing. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om hur stor påverkan 
detta har på delårsrapporten.  

Belopp i mnkr Kommunen

2022-08-31 2021-12-31
Balansomslutning 249,8 236,2
Redovisat eget kapital 69,4 53,8
Ansvarsförbindelse pensioner 92,1 95,4

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse -22,7 -41,6

Redovisad soliditet 28% 23%
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse -9% -18%

Omsättningstillgångar 69,8 54,5
Kortfristiga skulder 46,0 53,0
Balanslikviditet 152% 103%
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Balansräkning forts.

Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsen Björkåsen har inte upprättat något delårsbokslut per sista augusti. I delårsrapporten presenteras dock 
balans- och resultaträkning för delåret men dessa är inte fullständiga och saknar exempelvis avskrivningar och 
beskrivs som ögonblicksbilder ur redovisningen. Den verkställande direktören har dock uppskattat 
avskrivningarna som framgår i löpande text i delårsrapporten. Om hänsyn tas till de uppskattade avskrivningarna 
uppgår delårsresultatet till -156 tkr. Det bedöms således finnas en osäkerhet i stiftelsens redovisning och resultat.

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter

Kommunen har under året lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om 2,6 mnkr samt ett villkorat aktieägartillskott 
om 0,7 mnkr till dotterbolaget under året. Detta har skett genom att kommunen övertagit lån i Kommunuinvest
med motsvarande 3,3 mnkr. Kommunen har samtidigt skrivit ned andelarna i dotterbolaget med 4,0 mnkr så att 
bokfört värde i kommunen motsvarar aktiekapitalet i dotterbolaget uppgående till 35 tkr. En andra 
kontrollbalansräkning upprättades i mars 2022 som visade att aktiekapitalet var återställt. Dotterbolaget bedriver 
ingen verksamhet. 

Bidrag från kommundelegationen

Kommunen har erhållit ett bidrag om 15 mnkr i september 2022 för att hjälpa till att få en ekonomi i balans enligt 
beslut av Delegationen för kommunal ekonomi. Kommunen beskriver detta i delårsrapporten. Bidraget kommer 
främst påverka år 2023 och det finns återbetalningskrav om bidraget inte används enligt villkoren. 
Administrerande myndighet är Kammarkollegiet.  
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Resultat av granskningen forts.

Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. 

Driftredovisning

I driftredovisningen prognostiseras ett driftnetto med en total negativ avvikelse mot budget uppgående till -9,5 
mnkr för helåret. Området vård och stöd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om -12,2 mnkr. I 
driftredovisningen ingår även en budgetpost om 5 mnkr avseende KS oförutsett under enheten kommunledning 
som en post att fördela ut i verksamheterna, här prognostiseras en positiv avvikelse jämfört med budget om 3,7 
mnkr.

Investeringsredovisning

Enligt budget ska investeringarna uppgå till 30 mnkr avseende budgetperioden 2019-2022. Vid delåret har 
investeringar hittills gjorts med totalt 4,3 mnkr avseende 2022. Kvarvarande budgetutrymme exklusive VA är 
negativt med -1,9 mnkr där några projekt har blivit dyrare än budget och något projekt har inte varit budgeterat. I 
nuläget kvarstår exempelvis investering avseende fibrering av kommunen om 5,5 mnkr vilket beräknas 
färdigställas under hösten. Avseende VA finns ett kvarstående budgetutrymme om 6,5 mnkr i delåret. 
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Resultat av granskningen, forts.

Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer och att samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen. Kommunen
kommenterar en avvikelse i att någon sammanställd redovisning inte upprättas.
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv 
anläggningstillgång och skuld ska redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar 
dock alla leasing- och hyresavtal som operationell leasing vilket är ett avsteg från RKR R5 Leasing.
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Resultat av granskningen forts.
Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål 
för hela kommunkoncernen som ska bedömas. Kommunen upprättar ingen sammanställd redovisning med 
hänvisning till att det inte upprättats något delårsbokslut i Stiftelsen Björkåsen och att det finns osäkerheter i 
stiftelsens resultat. Kommunen redovisar dock prognos och delårsresultat samt väsentliga händelser för stiftelsen 
och dotterbolaget i särskilda avsnitt. 

I kommunkoncernen ingår förutom kommunen följande enheter:
 Stiftelsen Björkåsen, ägs till 100 %. Har inte upprättat något delårsbokslut. 
 AB Storfors Mark- och Industrifastigheter, ägs till 100 %. Bolaget bedriver ingen verksamhet. 

Kommentar:
Även om det inte finns ett explicit krav på att upprätta en sammanställd redovisning i delårsrapporten anser vi att 
det finns ett mervärde i att göra det. Målen för god ekonomisk hushållning ska utvärderas för hela 
kommunkoncernen. En sammanställd redovisning gör det även enklare för en läsare att skapa sig en bild av 
kommunkoncernens ställning och resultat. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-21 
Diarienummer 
KS/2022:6 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Delårsrapport Storfors kommun 2022 
Diarienummer: KS/2022:6 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Delårsrapport Storfors kommun 2022 
Delårsrapport för Storfors kommun är nu upprättad för år 2022, perioden den avser är januari 
till och med augusti. Rapporten innehåller en prognos över resultatet för helåret 2022, det 
prognosticeras bli lite drygt 10 mnkr. Detta prognosticerade resultat återställer till fullo det 
negativa resultatet för år 2019. 
Resultat för perioden uppgår till ca 15,5 mnkr och beror dels på att verksamheterna dragit ner 
på kostnaderna jämfört med förra året, dels på att skatteintäkter och generella statsbidrag varit 
förhållandevis höga. En nedskrivning av andelarna i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter har gett ett stort utslag på de finansiella kostnaderna. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Godkänna delårsrapport för Storfors Kommun 2022. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
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Ämne: Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund
Från: Pär Johansson <par.johansson@forshaga.se>
Till: Mirja Hakkarainen <mirja.hakkarainen@hammaro.se>; Funktionsbrevlåda Kommun 
Forshaga <kommun@forshaga.se>; Funktionsbrevlåda Kil Kommun <kommun@kil.se>; 
arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; karlstadskommun@karlstad.se 
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@arjang.se <kommun@arjang.se>; kommun@eda.se 
<kommun@eda.se>; kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; kommun@saffle.se <kommun@saffle.se>; 
kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommunen; kommunstyrelse@grums.se 
<kommunstyrelse@grums.se>; StorforsKommun; torsby.kommun@torsby.se 
<torsby.kommun@torsby.se>
Mottaget: 2022-06-14 14:10:03

Till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner.
 
Årsredovisning 2021 för Värmlands läns Vårdförbund.
Översänder handlingar årsredovisning för Värmlands läns Vårdförbund för behandling och 
ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 
Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige behandlat ärendet.
 
 
Handlingar:   

Direktionen 2022-03-24, protokollsutdrag § 8, bilaga 1 
Årsredovisning 2021, bilaga 2
Revisionsberättelse 2021, bilaga 3
Granskning av årsredovisning 2021, bilaga 4
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, bilaga 5
Direktionen 2022-06-02 protokollsutdrag § 21, bilaga 6

mvh

Pär Johansson
Förbundschef
Värmlands läns Vårdförbund
par.johansson@forshaga.se
073-910 06 12
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-29 
Diarienummer 
KS/2022:288 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Årsredovisning 2021 för Värmlands läns 
vårdförbund 
Diarienummer: KS/2022:288 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund där Värmlands 16 kommuner är 
medlemmar. Man driver hem för vård och boende (HVB) och ansvarar tillsammans med 
region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets missbruks- och 
beroendevård. Man driver sedan tidigare även andra HVB-hem. 
Man redovisar att man under 2021 arbetat med att öppna upp Riddarnäset som är ett HVB-
hem för unga 13-20 år. 
Verksamheten i förbundet finansieras genom främst vårddagsavgifter men också via bidrag 
från kommuner och regionen, samt övriga intäkter. Värmlands läns vårdförbund gjorde ett 
överskott 2021 med 301 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Värmlands läns vårdförbund 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att godkänna årsredovisning för Värmlands läns vårdförbund år 2021. 
 

Beslutet ska skickas till 
Värmlands läns vårdförbund 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling   
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, 

verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets 

utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. Förbundet har under 2021 arbetat med att 

öppna upp Riddarnäset som är ett HVB-hem för unga 13-20 år. Verksamheten kommer att ta emot 

ungdomar från 2022-03-01. 

Förbundet redovisar ett överskott om 301 tkr för verksamhetsåret 2021. Tabellen nedan visas en 

översikt över verksamhetens utveckling över en femårsperiod. 

  

Den kommunala koncernen 
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen. Samtliga 

Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver hem för vård och boende (HVB) och 

ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets 

missbruks och beroendevård.  

Akut- och utredningshemmet Flöjten är ett HVB-hem för barn 0-12 år och dess familjer. Målgruppen 

är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Flöjten tar också emot blivande mödrar. 

Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt 

psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård. Vårdmetoden 

innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling 

och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flöjten erbjuder en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner 

som ingår i en välfungerande tillvaro. Flöjten fungerar både som ett akuthem och som ett led i 

socialtjänstens utredningsarbete kring barn och deras familjer. Verksamheten arbetar på uppdrag 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter 27 229 24 008 22 547 19 086 18 354

Jämförelsestörande intäkt 159 302 129 5 24

Rörelsens kostnader -26 546 -23 106 -20 422 -18 938 -18 954

Rörelseresultat före avskrivningar

och finansiella poster 841 1 204 2 255 153 -576

Avskrivningar -492 -487 -172 -53 -99

Finansiella poster -48 -51 -8 37 40

ÅRETS RESULTAT 301 666 2 074 137 -635

Soliditet 22% 25% 21% 21% 19%
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från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs, 

utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Beroendecentrum Värmland (BC) är ett HVB-hem som drivs gemensamt med Region Värmland. 

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala 

bedömningar. Placeringar sker enligt SoL via vårdbegäran från respektive hemkommun. Målgruppen 

är män och kvinnor från 18 år bosatta i Värmland som har en beroendeproblematik och är i behov av 

abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i 

vistelsekommunen. 

Ansvaret för det övergripande utvecklingsarbetet gällande länets missbruks- och beroendevård delas 

med Region Värmland. Detta innebär bland annat att ansvara för uppföljning i 

länsöverenskommelser och lokala styrdokument för både vuxna och för barn och unga. Förbundet 

arrangerar även kurser och konferenser inom området och deltar i styrgrupper, arbetsgrupper och i 

andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.  

Sedan 2017 finns en politisk styrgrupp, med representation av förtroendevalda från Värmlands läns 

vårdförbund och Region Värmland, och en central ledningsgrupp som representeras av 

tjänstepersoner från förbundet, kommunerna och regionen. Utöver detta finns fem lokala 

ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen.  

Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna 

för vuxna och för barn och unga. Dessa är sedan nedbrutna på lokal nivå i fem lokala styrdokument 

där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen framgår. På en övergripande nivå är det de nationella 

riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som är utgångspunkten för 

utvecklingsarbetet.   
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Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund 
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Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instyrning av ärenden vid behov 

till länets 16 kommuners 

beslutande organ, socialnämnder, 

kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige samt 

Värmlands läns vårdförbunds 

direktion 

Politisk styrgrupp 

Ansvarar för ledning och styrning 

av länets utvecklingsarbete inom 

missbruk- och beroendevård. 2 

ledamöter Region Värmland, 2 

ledamöter Värmlands läns 

vårdförbund. Protokoll går till 

direktionen VLV och hälso- och 

sjukvårdsnämnd RV. 

Instyrning av ärenden vid behov 

till Region Värmlands beslutande 

organ, hälso- och 

sjukvårdsnämnd, regionstyrelse 

och regionfullmäktige. 

 

Central ledningsgrupp 

Bereder ärenden till politiska 

styrgruppen. Ledningsgruppen 

ansvarar för implementering av 

länsöverenskommelsen. 

Tjänstepersonerna från 

kommunerna, regionen och 

Värmlands läns vårdförbund. 

5 lokala ledningsgrupper 

Norra, Södra, Västra, Östra och 

Centrala. Samverkan och 

utveckling på lokal nivå. 

Ansvarsfördelning vem som gör 

vad. Tjänstepersoner från 

kommunerna och regionen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Arbetet med att var en tillgänglig resurs för medlemskommunerna har fortsatt att utvecklats under 

2021. Nya verksamhetsmål antogs av direktionen i november 2020 där fokus ligger på tillgänglighet, 

kvalité, brukarinflytande och beläggning. Covid-19 har under året haft fortsatt påverkan på 

verksamheterna. I perioder har många sjukskrivningar lett till svårigheter att få in personal främst på 

Flöjten. Beläggningen på Flöjten och Beroendecentrum har emellanåt varit lägre än förväntat. Under 

de perioder under 2021 där smittspridningen i samhället har varit hög har beläggningen på 

verksamheterna varit lägre än förväntat.  

På Flöjten är medelbeläggningen per dygn 7,66 per helårmot budgeterade 7,75. Antal vårddygn 2020 

var 2406 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 2792 vilket är en ökning av beläggningen på ca 

14 %. Efterfrågan har under första halvåret varit hög, under perioden augusti till december har 

efterfrågan minskat. Trots att ökningen från föregående år har Flöjten haft 47 unika förfrågningar om 

plats/platser där verksamheten inte har kunnat ta emot. Föregående år hade Flöjten 36 förfrågningar 

som inte ledde till placering. Detta ger en ökning på ca 30 %. Många av årets förfrågningar har 

handlat om ensamma barn. Många av årets placeringar har varit familjer vilket har gjort att det varit 

problematiskt med matchning.  

Utifrån föregående års svårigheter med covid-19 i kombination med matchningsproblem har 

verksamheten jobbat med fler vikarier och ändrade rutiner för barn som placeras utan sina föräldrar. 

Ensamma barn har tidigare tenderat att bli kvar länge på Flöjten vilket har medfört 

matchningssvårigheter. Flöjten har ofta haft full beläggning under året och då har det handlat om 

familjer. Det har varit svårt att erbjuda platser till ensamma barn. Verksamheten har under året haft 

en del längre placeringar av familjer än de 8 veckor som en utredning normalt tar. Detta leder till att 

tillgängligheten för nya familjer och barn blir något sämre.  

Beläggningsgraden på Beroendecentrum har per helår 2021 varit högre än motsvarande föregående 

år. Antal vårddygn 2020 var 2905 per helår och för 2021 är motsvarande siffra 3308 vilket är en 

ökning på ca 14 %. Medelbeläggningen per dygn är per delår 9,08 mot budgeterade 9,25. Under 

augusti månad och december månad var beläggningen väsentligt lägre än övriga månader vilket gör 

att beläggningsmålet inte nås. I december stängde verksamheten för nya inskrivningar under en 

period då smittspridningen var stor både bland personal och brukare. 

På Beroendecentrum har verksamheten jobbat med att vara tillgänglig utifrån kommunernas behov. 

För att kunna följa upp tillgängligheten har verksamheten börjat mäta hur lång tid det tar från 

förfrågan till att en plats kan erbjudas. Målsättningen är att plats ska kunna erbjudas samma dag eller 

dagen efter såtillvida det finns ledig plats och ledig inskrivningstid.  Verksamheten har arbetat 

mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så skyndsamt som möjligt. En 

hög servicegrad hos personalen är en framgångsfaktor. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god. 

Verksamheten har också haft läkare på plats samtliga vardagar då läkaren måste vara på plats vid 

inskrivningar. Detta har varit ett krav vid de avropsförfrågningar som görs av Region Värmland vid 

rekrytering av hyrläkare. 

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 
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Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram). Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI med ett deltagarantal på 50 

personer. Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

Direktionen beslutade i maj 2021 att ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med 

missbruksproblem ska öppnas upp. Förbundet rekvirerade projektmedel avsedda att användas i 

uppstarten av behandlingshemmet. Pengarna kommer från regeringens satsning på psykisk hälsa och 

rekvirerades från Region Värmland som organiserar fördelningen av medlen. En projektgrupp 

tillsattes i maj och har sedan dess arbetat med förberedelser inför öppnandet av det nya 

behandlingshemmet. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt 

den remiss förbundet tagit fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 

2021 och rekrytering av övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, 

Filipstads kommun och målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset 

har pågått under 2021 och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Ett omfattande utbildningspaket har planerats in där statliga medel överförts till Värmlands läns 

vårdförbund för att kunna genomföra detta. De metoder som planerats in i februari-maj 2022 är A-

CRA (Adolescent Community Reinforcement Approuth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnostis), 

rePulse och FFT (Funktionell Familjeterapi) i samtliga utbildningar deltar socialtjänst- och BUP 

representanter förutom Riddarnäsets personal. 

Pensionsförpliktelse 

Avsättning för pensioner uppgår till 115 tkr och pensionsskulden har minskat med 265 tkr per  

2021-12-31. 

 

Förvaltade pensionsmedel 

Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Flöjten 

Verksamheten har under året ökat beläggningsgraden med ca 14 % jämfört med föregående år. Den 

globala pandemin covid-19 har påverkat verksamheten på så sätt att det emellanåt varit många 

sjukskrivna och att det emellanåt har varit svårt att få in vikarier. Vad gäller matchning det varit svårt 

för verksamheten att ta emot ensamma barn. Under 2021 har behovet varit stort gällande 

utredningsplaceringar för familjer. Det är ofta svårt att kombinera familjer och ensamma barn. Under 

Avsättningar för pensioner Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)

Pensionsskuld, intjänad tom 1997 8 121

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115

Totala pensionsförpliktelser 8 236

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner (inkl. löneskatt) 8 501

Minskad pensionsskuld -265

Utgående avsättning ti ll pensioner  (inkl. löneskatt) 8 236
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2020 var många av placeringarna ensamma barn, under 2021 är det främst familjer som haft 

placering på Flöten. Efterfrågan på platser har varig hög. Trots ökningen av antal vårddygn har Flöjten 

fler förfrågningar om placeringar där plats inte kunnat erbjudas än förfrågningar som lett till 

placering. Efterfrågan från kommunerna är fortsatt stor gällande placeringar av ensamma barn. 

Flöjten har inte möjlighet att möta upp behovet av platser. Frågan om ytterligare ett HVB-hem med 

inriktning på ensamma barn har väkts hos medlemskommunerna. 

Riddarnäset 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Beroendecentrum 

Beroendecentrum når inte upp till målet med 9,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. 

Medelbeläggningen för 2021 har varit 9,08 inskrivna i snitt per dygn. Beläggningen har dock ökat 

med ca 14 % i jämförelse med föregående år. Läkartillgången har varit konstant under året och inte 

orsakat några problem kring inskrivningar. Tillgängligheten på platser har varit god under året.  

Direktionen beslutade i november 2020 att erbjuda Region Värmland 2 platser på Beroendecentrum 

med samma villkor som för kommunerna. Det vill säga samma upplägg kring abstinensvården och 

samma ekonomiska villkor där regionen betalar vårddygnsavgift till förbundet precis som 

kommunerna. Under året har förberedelser kring detta pågått. Den 1:a oktober kommer möjligheten 

för regionen finnas. Beslutet gäller på prov under 6 månader, kontinuerlig avstämning och 

utvärdering kommer att ske. Detta bör leda till ett bättre utnyttjande av platserna på 

Beroendecentrum. 

En revidering av samverkansavtalet mellan förbundet och Region Värmland avseende 

Beroendecentrum påbörjades under våren 2021. Arbetet fördröjdes då en bilaga gällande städning 

inte kunde färdigställas då det fanns oklarheter som inte är utredda. Revideringen färdigställdes i 

oktober 2021.  

Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården 

Direktionen beslutade i maj 2021 att förbundet ska öppna upp ett utrednings- och behandlingshem 

för unga. Samtliga medlemskommuner och Region Värmland har ställt sig bakom det förslag som 

tidigare arbetats fram. Arbetet med förberedelserna inför öppnandet har varit pågående under stor 

del av året. Behandlingshemmet kommer att kallas Riddarnäset och kommer att ligga i Nykroppa i 

Filipstads kommun. En projektgrupp bestående av tjänstepersoner från förbundet har arbetat fram 

en projektplan. Gruppen kompletterades senare med representation från Region Värmland. 

Anpassningar och renoveringar färdigställdes till stor del i december 2021. Förbundet kommer att 

hyra fastigheten som ägs av Filipstads kommun. En option på köp av fastigheten finns avtalad med 

kommunen. 
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Regeringen tillsatte under sommaren 2020 en särskild utredare för att se över hur insatser för 

personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer 

samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Förbundet 

har under året varit delaktiga flertalet möten skett angående detta. Värmland utsågs som ett län av 5 

där länsdialoger har ägt rum. Förbundet har deltagit i detta samt även haft kommunikation direkt 

med utredningsgruppen angående pågående utvecklingsbeslut i länet som berör samsjukliga samt 

dialog om hälso- och sjukvårdens ansvar i HVB-frågan. Vi kan konstatera att de utvecklingsförslag och 

beslut som ligger, med underlag som tagits fram via Värmlands läns vårdförbund: HVB-unga, HVB-

vuxna, Länsmottagning unga, lokala mottagningar unga, lokala beroendemottagningar vuxna – går 

helt i linje med samsjuklighetsutredningens inriktningsdirektiv. Utredningen presenterade ett 

delbetänkande i november 2021. Det slutliga betänkande som ska förtydliga ett förslag om 

tvångsvård förvändas vara färdigställt senast i januari 2023. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen (CLG) anordnade förbundet en länskonferens: 

Unga/unga vuxna med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ 

Konferensen genomfördes digitalt den 28 okt på CCC med över 200 deltagare med representation 

från hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa – chefer och personal. Konferensen spelades in 

och var tillgänglig på Wimeo långt efter konferensen. 

Förbundet har under året varit delaktiga i styrgruppen för Tillnyktringsenheten (TNE). Verksamheten 

startades upp av Region Värmland under hösten 2020. Värmlands 16 kommuner är med och 

finansierar del av verksamheten. Förbundet förfogade över projektmedel under 2021 som förts över 

till Region Värmland för driftskostnader från starten under hösten 2020. I tillägg har förbundet varit 

behjälpliga att fakturera kommunerna enligt det avtal som är upprättat där kommunerna står för 20 

% av personalkostnaderna för TNE. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 
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Fortbildningar 2021 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Förbundets arbetsutskott har haft fyra och direktionen har haft fyra protokollförda sammanträden 

under året.  

Övergripande verksamhetsmål 
Förbundet har under året haft som övergripande verksamhetsmål att:  

Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna.  

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

Fastställda mål och budget följs upp av direktionen löpande. Uppföljning gällande budget och 

fastställda mål följs även upp på ledningsgrupp varje månad. Budgetförutsättningar för kommande år 

arbetas fram under våren året före och budget fastställs på direktionens sista sammanträde för året.  

För Beroendecentrum och tillnyktringsenheten finns en styrgrupp bestående av ansvariga 

tjänstepersoner från förbundet, Region Värmland och kommunerna. Även brukarrådet är 

representerade. Uppdraget för denna grupp är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor som är 

relaterade till Beroendecentrum och tillnyktringsenheten på verksamhetsnivå. Styrgrupperna har 

haft sammanträde vid fyra tillfällen under 2021. 

Utbildningar 2021 Tid
Antal 

deltagare Kurstillfälle

ASI-utbildning 3 dagar 7 22-23 mars, 26 mars

HAP  (Haschavvänjingsprogram) 3 dagar 7 15-16 april, 17 maj

ASI-utbildning 3 dagar 2 6-7 maj, 17 maj

ASI dag 4 1 dag 4 07-jun

MET 3 dagar 17 20 maj, 1 juni, 9 juni

KBT-Spel 3 dagar 13 27-28 maj, 10 juni

ÅP (Återfallsprevention 3 dagar 2 1, 6, 10 september

ASI-utbildning 3 dagar 10 23-24 september, 3 november

ASI dag 4 1 dag 6 18-okt

MET 2 dagar 15 18, 30 november

Länskonferens 1 dag 213 28-okt

Antal/Summa 26 dagar 296
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Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom 

missbruks- och beroendevården med stöd av länsöverenskommelsen ”Vård och stöd vid missbruk 

och beroende” 2016-02-20. Styrgruppen representeras av två politiker från Region Värmland och två 

från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft fyra sammanträden 2021. 

Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner, 

Värmlands läns vårdförbund samt vid behov adjungerad representation. Ledningsgruppen har haft 

sammanträden vid fyra tillfällen under 2021.  

Förbundet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

En kvalitetsberättelse upprättas årligen och redovisas på direktionens första sammanträde för året. 

Syftet med Värmlands läns vårdförbunds kvalitetsberättelse är att utgöra en dokumentation av 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den är 

tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuerlig utvärdering och avstämning av hur och i vilken grad 

vår verksamhet uppnår en god kvalitet.  

Den interna kontrollen finns fastslagen i förbundets internkontrollplan som följs upp vid direktionens 

sista sammanträde för året. Internkontrollplanen består av en checklista där det framgår vad som ska 

kontrolleras och med vilken frekvens.   

Måluppfyllelse 
Flöjten – verksamheten utgår från barnens behov i centrum och kännetecknas av god kvalité och 

tillgänglighet för medlemskommunerna 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – antal placeringar ska öka jämfört med föregående år. Uppfyllt 

 Kvalitet – uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna. Ej uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 7,75 placerade/dygn. 

Medelbeläggningen per helår är 7,66 placerade per dygn. Under första halvåret var efterfrågan hög 

från kommunerna. Under de delar av året där smittspridningen i samhället har varit hög, har också 

efterfrågan varit lägre. Efterfrågan totalt har ökat jämfört med föregående år. Efterfrågan på platser 

för ensamma barn har vart hög. 

Tillgänglighet: Flöjten ska vara en mer tillgänglig resurs för kommunerna där kriterierna för 

måluppfyllelse är att antal placeringar/vårddygn ska öka jämfört med föregående år. 

Tillgängligheten har under 2021 har ökat, verksamheten har kunnat ta emot fler placeringar än 

föregående år. Efterfrågan på platser till ensamma barn har också ökat vilket tyder på att behov finns 

av ytterligare en HVB-verksamhet som kan möta efterfrågan. 

Kvalitet: Uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitén på utredningarna enligt kriteriet 100 % nöjda 

uppdragsgivare. Synpunkter från uppdragsgivarna inhämtas efter varje placering. 
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De allra flesta kommuner är mycket nöjda med våra utredningar, de håller en mycket hög kvalité, de 

är proffsigt genomförda, personalen är kompetent, flexibel och tillmötesgående. Under 2021 är det 

dock en placering/utredning där vår bedömning inte delades med placerade socialtjänst  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att både vuxna och barn på Flöjten ska informeras om sina möjligheter till 

inflytande och delaktighet vid inskrivning uppföljning och utskrivning.  

Alla får information om delaktighet och inflytande. Alla placerade har en genomförandeplan som 

utgår från uppdraget och beskriver vad som är aktuellt för veckan, de inskrivna får en egen kopia. I 

samtal med utredare eller kontaktperson tas det regelbundet upp vad som de tycker är bra, något de 

vill ändra på. Har de boende klagomål tar vi emot dem muntligt men vi uppmanar dem också att fylla 

i klagomålsblankett men också att de kan lämna klagomål via hemsidan. 

Beroendecentrum – verksamheten kännetecknas av god kvalité, hög tillgänglighet med brukarens 

behov i centrum. 

 Beläggning - målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. Ej uppfyllt 

 Tillgänglighet – tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med 

uppdragsgivarnas behov. Uppfyllt 

 Kvalitet – Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Uppfyllt 

 Brukarinflytande – brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppfyllt 

Beläggning: Målet för 2021 är ett medel på 9,25 placerade/dygn. 

Verksamheten har haft en jämn beläggning i nivå med budget under stor del av året. Låg beläggning i 

augusti och i december gör att Beroendecentrum inte riktigt når upp till budgetmålet utan stannar på 

en medelbeläggning på 9,08 per helår. Pandemin har påverkat beläggningen. Under december hade 

verksamheten intagsstopp utifrån smittspridning både bland personal och inskrivna. 

Tillgänglighet: Tid från vårdbegäran till inskrivning ska överensstämma med uppdragsgivarnas behov. 

Kriterier för måluppfyllelse är plats på beroendecentrum ska efter matchning kunna erbjudas senast 

nästkommande vardag om vårdbegäran inkommer före kl. 12:00, om det inte finns en kö med redan 

inplanerade inskrivningar alternativt full beläggning.  

Verksamheten har arbetat mycket med att med att bokningen av inskrivningstider ska kunna ske så 

skyndsamt som möjligt. Detta klaras allt som oftast av. Dock finns det ibland skäl till varför detta ej är 

möjligt. Och det kan t.ex. vara när handläggare/klient inte har möjlighet att komma vid erbjuden tid. 

Det kan också vara så att vi har flera inskrivningar inbokade redan vilket gör att man inte klarar av att 

ta emot fler just den önskade dagen (även om det finns lediga platser). Vi har av matchningsskäl 

också skjutit på någon enstaka inskrivning för att möjliggöra så goda resultat möjligt med de klienter 

som skrivs in hos oss. I arbetet med att få en så hög tillgänglighet som möjligt är den höga 

servicegraden hos personalen en av framgångsfaktorerna. Snabba återkopplingar och 

remisskonferenser efter behov, inte vid vissa bestämda klockslag, gör att tillgängligheten blir god.  

Kvalitet: Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik. Kriterierna är att 

evidensbaserade metoder ska användas i samtliga placeringar där val av metod utgår från uppdraget 
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i kombination med brukarens situation och önskemål. Verksamheten ska ha tillräcklig kompetens för 

att tillgodose detta.  

Verksamheten har uppfyllt målet, men har emellanåt haft svårigheter att få till alla metoder och 

screeningsinstrument pga. att vi under året haft hög frånvaro bland medarbetarna. Vi har därför 

under året utbildat fler medarbetare (även vikarier) i de metoder vi använder på avdelningen. Bl.a. 

har två medarbetare fått utbildning i HAP, två medarbetare fått utbildning i ASI och två medarbetare 

har fått en utbildning i återfallsprevention.  

Brukarinflytande: Brukarna ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Kriterier för 

måluppfyllelse är att samtliga brukare ska vid inskrivning, mittmöte, utskrivning samt vid behov 

informeras om sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  

Brukarna har alltid inflytande i sin behandling på BC. Brukarna är med på samtliga möten som gäller 

dem och har därmed stor möjlighet att vara delaktiga i sin planering. Dock har delaktigheten på 

gruppnivå varit svårare att få till under pandemin då vi haft svårt att ha möten i grupp. Våra 

morgonmöten tillsammans med brukarna ställdes in under en period men i takt med släppta 

restriktioner återupptogs dessa möten igen.  

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende – förbundet ska verka för en ökad kvalité i missbruks- och 

beroendevården i länet.  

 Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende. Uppnått 

 Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter 

startas upp. Uppnått 

 Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god 

följsamhet till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende. Uppnått 

 Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas 

tillvara i utvecklingsarbetet. Uppnått 

Kurser och konferenser – förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området 

missbruk/beroende.  

Med anledning av restriktionerna utifrån covid-19 har kurs- och konferensverksamheten varit 

begränsad under året.  Flertalet utbildningar skett digital, förutom utbildning i ASI (Addiction Severity 

Index) och HAP (Haschavvänjningsprogram).  Under perioden januari till december har utbildning 

skett i MET (Motivational enhancement therapy), KBT-spel, HAP, ASI, ÅP (Återfallsprevention), 

Personal från Beroendecentrum har deltagit i HAP, ASI och ÅP under året. 

På uppdrag av den centrala ledningsgruppen hölls en konferens i länet gällande Unga/unga vuxna 

med risk- och missbruk https://varmlandsvardforbund.se/category/konferenser/ Konferensen ägde 

rum i november och hade en bit över 200 deltagare med representation från hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och elevhälsa. Medverkande i länskonferensen representerades av politisk inledning, 

omvärldsbevakning, vad är på gång i länet, goda exempel i länet, vad säger forskningen, specifika 

preparat unga, samsjuklighet. Föreläsare representeras av hälso- och sjukvård, Vårdförbundet, 

Karlstad kommun, Uppsala universitet samt Beroendecentrum Stockholm. 
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Utveckla nya verksamheter – förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter startas upp. 

Förbundet har under 2021 arbetat med att starta upp ett HVB-hem för unga, Riddarnäset. 

Direktionen fattade beslut 2021-05-28 om att starta upp verksamheten. Samtliga 

medlemskommuner och Region Värmland hade dessförinnan godkänt den remiss förbundet tagit 

fram och ställt sig bakom förslaget. Enhetschef rekryterades under hösten 2021 och rekrytering av 

övrig personal påbörjades under året. Riddarnäset är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun och 

målgruppen är unga 13-20 år. Förberedelser för att öppna upp Riddarnäset har pågått under 2021 

och de första ungdomarna planeras att skrivas in från mars månad 2022. 

Värmlands läns vårdförbund tog över processen med att driva igång Länsgemensam integrerad 

mottagning och lokala integrerade mottagning unga 13-25 år, fr.o.m. 1 nov 2021. Arbetet har fortlöpt 

med gemensamma möte med förbundschef och utvecklingsledare i VLV. Möte har skett med 

ansvarig chef och personal från Nexus Karlstad kommun, dialog med IFO-chef från Grums, Hammarö, 

Forshaga och Kil.  Inledande arbetsmöten med Region Värmland är planerade. Planen är att driva 

igång detta under senhösten 2022. Samtidigt har en process startat med lokala integrerade 

beroendemottagningar för vuxna, där Regionen driver processen. Processledaren och 

utvecklingsledaren Värmlands läns vårdförbund har ett samarbete i detta. 

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser – förbundet ska verka för en god följsamhet 

till de överenskommelser som finns i länet gällande missbruk/beroende.  

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser reviderades under 2020. Från och med 2021 

har Region Värmland ordförande- och sekreteraransvaret i Centrala ledningsgruppen, här har fyra 

möten skett digitalt under perioden jan-juni. De fem lokala ledningsgrupperna som representeras av 

hälso- och sjukvård (psykiatri, VC), socialtjänst och skola (elevhälsa) har genomfört sammankomster 

digitalt under året utvecklingsledare i förbundet deltar i dessa möten. Totalt berör de lokala 

ledningsgrupperna 80 st. av första linjens chefer, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare i 

länet. De lokala ledningsgrupperna har huvudfokus på de lokala överenskommelserna.  Synpunkter 

från de lokala ledningsgrupperna har delgivits den centrala ledningsgruppen, vilket bl. a. medfört att 

en tydligare dagordning tagits fram. 

Brukarinflytande – förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas tillvara i 

utvecklingsarbetet.  

Brukarenkäter som berör inneliggande patienter på BC sammanställs per halvår i form av 

stapeldiagram. Vad det gäller Brukarrådet så har deras besök stoppats på BC och i övriga 

psykiatrihuset, detta sedan mars 2020. Kontakt har under tiden skett med representanter från 

Brukarrådet. En representant från brukarrådet deltar fr.o.m. hösten 2021 i styrgruppen för BC samt 

styrgrupp för TNE. Ett omtag och värvning av nya representanter i Brukarrådet ska genomföras 

utifrån att de tappat representanter under pågående pandemi.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Direktionen och verksamheterna skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig 

uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvandlats till prognos 

för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har en 

helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av 
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kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och 

beredskap för oförutsedda kostnader. 

Övergripande finansiella mål 

 Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balanskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett 

krav på absolut budgetbalans varje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet). Om ett 

överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen.   Uppnått 

 Förbundets resultat per delår är ett överskott om 301 tkr.  Uppnått 

 En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året.  Uppnått  

 Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt 

mellan mål och resurser. Uppnått 

 Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna 

ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås.  Uppnått 

Resultatet för verksamhetsåret 2021 är ett överskott med 301 tkr. Förbundet har under året haft 

ökade pensionskostnader till följd av att fler anställda har uppnått förmånspension. Projekt HVB för 

unga har finansierats med externa medel vilket gett ett sammanlagt överskott om 718 tkr i 

driftsredovisningen vilket hjälpt till att balansera de ökade pensionskostnaderna. Akut- och 

utredningshemmet Flöjten har under året investerat i en utbyggnad av staket ur ett 

säkerhetsperspektiv.  

Balanskravsresultat 

Enligt balanskravsutredningen har förbundet inget att återställa. 

  

BALANSKRAVSUTREDNING Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Årets resultat 301 666 2 074

-Reducering av samtliga realisationsvinster -3 574

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+Orealiserade förluster i värdepapper

-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 301 666 -1 500

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 301 666 -1 500

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -499

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 301 666 -1 500

+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid 1 999

(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa 0 0 0

(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0

Varav från 2017   (återställs senast 2020) 0

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet 

reduceras med de realisationsvinster som uppstått under året
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Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaro i procent  

2021 2020 2019 

8,8 % 8,9 % 7,5 % 

Periodvis har hög sjukfrånvaro i verksamheterna både bland tillsvidareanställda och timvikarier gjort 

att bemanning har varit särskilt utmanade.  

Kompetensutveckling 

Utifrån pandemin har utbildningstillfällen varit begränsade under 2021. Fokus har legat på 

handledning. Viss metodutbildning har varit aktuell på Beroendecentrum och Flöjten. 

Förväntad utveckling 
Efterfrågan på platser på Flöjten är fortsatt hög. Verksamheten har under året utvecklat arbetssätt 

som klara en högre beläggning än tidigare. Här ser vi dock att behovet av platser för ensamma barn 

är svårt att tillgodose. Om medlemskommunerna så önskar avser förbundet att utreda frågan om att 

öppna upp ytterligare en verksamhet som riktar sig till ensamma barn.  

På Beroendecentrum har 2021 inneburit fortsatt arbete med att utveckla tillgängligheten. Region 

Värmland har erbjudits 2 platser vilket bör öka beläggningen. Detta är en åtgärd på prov under 6 

månader. Behovet har påtalats från både slutenvårdspsykiatrin och från psykiatrisk öppenvård.  

Öppnandet av det nya HVB-hemmet Riddarnäset kommer att vara en stor utmaning under 2022. 

Förarbetet är viktigt så att vi från start kan erbjuda en insats med god kvalité. Första året är 

beläggningsmålet lägre än år två och tre, därmed kommer kostnaden för medlemskommunerna vara 

dyrare per plats under första året.  

Inom ramen för medlemskommunernas önskemål finns fler utvecklingsmöjligheter där förbundet 

finns med som en part. En utredning om HVB för vuxna med samsjuklighet är framtagen i ett första 

skede och har varit ute på en remissrunda. Det förefaller dessutom finnas behov av fler platser för 

ensamma barn i länet. Förbundet är också involverade i frågan kring länsgemensamma 

öppenvårdsresurser för både unga och vuxna. Kommunikationen med medlemskommunerna är 

viktig både när det gäller befintliga verksamheter och hur vi ska förhålla oss till nya behov. 

Samsjuklighetsutredningen kommer att vara klar senast januari 2023 där regeringens särskilde 

utredare kommer lägga fram utredningens förslag. Värmland har varit högts delaktiga i framtagandet 

och de utvecklingsförslag som redan finns i länet ligger väl i linje med vad utredningen kommer 

presentera. 
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Ekonomisk redovisning 
Redovisningsprinciper 
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt i stort 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 december och som avser år 2021, har skuldbokförts 

och belastar årets redovisning.  

Räkenskapsrevision 

Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring, 

delårsrapport och årsredovisning.  

Pensionsskuld 

Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,12 mnkr per 2021-12-31.  

Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett 

intjänings år som avsättning.  

Materiella anläggningstillgångar 

Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga 

nyttjandeperioden är för fastigheten Lövnäs 1:70 är 23 år och för inventarier 5 år. 

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas 

med avskrivningstider i huvudsak anpassad till rekommendationer i RKR:s idéskrift. 

Komponentgrupp Avskrivningstid 

Stomme inkl. grund 60  

Fasad 40  

Fönster, papptak, ledningar o centraler mm 30  

Entrépartier, vent.-aggregat, storkök, asfalt mm 20  

Styr o regler, belysning, inbrott mm 15  

Belysning, svagström, styr o regler 10  

Maskiner och inventarier 5  

 

Redovisning av lånekostnader 

I anskaffningsvärdet ingår lånekostnader för inköp av fastighet med 5 mnkr.  

Genomsnittlig upplåningsränta är 1,67 % och den genomsnittliga räntelåningstiden är 5 år. Lånet 

förfaller inom fem år.  
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Driftredovisning 

 

Kansli redovisar ett betydande överskott för 2021. Överskottet beror på nedlagd tid i projekt som har 

finansierats med externa medel.  

Flöjtens resultat är ett underskott om 505 tkr. Verksamheten har påverkats av pandemin samt vissa 

perioder av låg efterfrågan. 

Iordningställande av verksamheten Riddarnäset har finansierats med externa medel under 2021. 

Beroendecentrum redovisar ett överskott. Det har varit hög beläggning under delar av året samt att 

två platser har nyttjats av Region Värmland enligt överenskommelse under en prövoperiod. 

Utvecklingsarbete redovisar ett bättre resultat än budget. Det förbättrade resultatet beror på 

nedlagd tid i projekt vilket finansierats med externa medel. 

Investeringsredovisning 
Fastigheten Lövnäs 1:70 har försetts med ett heltäckande staket runt tomten. 

 

  

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Redovisat 20201

Enhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Kansli -1 747 1 847 100 -1 338 1 867 529

Flöjten -11 677 12 273 596 -12 590 12 085 -505

Riddarnäset 0 -2 968 2 968 0

Beroendecentrum -9 296 9 921 696 -8 696 9 678 982

Utvecklingsarbete -972 439 -533 -919 630 -289

Totalt -23 692 24 480 859 -26 511 27 229 718

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 2021 Bokslut 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto

Fastighet Lövnäs 1:70 -80 0 -80 -164

Inventarier 0 0 0 0

Totalt -80 0 -80 -164

293



 
 
 

 - 20 -  

Resultaträkning 

 

Balansräkning 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3 -23 601 -26 546 -23 106 -20 422

Rörelseresultat före avskrivningar och

finansiella poster 879 841 1 204 2 255

Avskrivningar 4 -516 -492 -487 -172

Finansiella poster 5 -39 -48 -51 -8

ÅRETS RESULTAT 324 301 666 2 074

Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 327 8 703 8 990

Inventarier 97 133 170

Summa anläggningstillgångar 8 423 8 836 9 160

Omsättningstillgångar

Korta fordringar 7 5 563 5 385 7 738

Kassa och bank 19 051 14 365 14 399

Summa omsättningstillgångar 24 614 19 750 22 137

SUMMA TILLGÅNGAR 33 038 28 586 31 297

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 7 017 6 351 4 277

Årets resultat 301 666 2 074

Summa eget kapital 7 318 7 017 6 351

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8 8 236 8 501 8 951

Summa avsättningar 8 236 8 501 8 951

Skulder

Långfristiga skulder 9 4 417 4 750 4 917

Kortfristiga skulder 10 13 067 8 318 11 078

Summa skulder 17 483 13 068 15 994

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

 OCH SKULDER 33 038 28 586 31 297
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Kassaflödesanalys 
Not Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 301 666 2 074

Av- och nedskrivningar 4 492 487 172

Förändrad avsättning 8 -265 -451 -564

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 528 703 1 683

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 7 -178 2 353 -4 288

Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10 4 749 -2 760 3 653

Medel från den löpande verksamheten 5 098 296 1 048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 6

Investering i materiella anläggningstillgångar -80 -164 -9 318

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 174

Medel från investeringsverksamheten -80 -164 -9 144

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 9

Nyupptagna lån 5 000

Amortering av skuld -167 -167 -83

Medel från finansieringsverksamheten -167 -167 4 917

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 852 -34 -3 179

Likvida medel vid årets början 14 365 14 399 17 579

Likvida medel vid årets slut 19 051 14 365 14 399

Förändring likvida medel 4 686 -34 -3 179
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Noter 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2021 2020 2019

Rörelsens intäkter 1

Kommunal- och landstingsbidrag 1 450 1 450 2 800 1 200

Region Värmland återbet Beroendecentrum 395

Vårddagavgifter 22 064 21 633 18 971 16 341

Övriga intäkter 966 4 145 2 236 1 038

Realisationsvinst försäljning Ladan 2 3 574

Summa intäkter 24 480 27 229 24 008 22 547

Jämförelsestörande intäkt 2

Ersättning höga sjuklönekostnader 0 159 302 129

Summa intäkt 0 159 302 129

Rörelsens kostnader 3

Direktion, arbetsutskott, kansli 1 747 1 338 1 614 1 616

- varav räkenskapsrevision 57 57 57 55

Flöjten 11 677 12 098 12 064 9 521

Riddarnäset 2 968

Beroendecentrum 9 296 8 696 8 741 8 267

Utvecklingsarbete 972 919 1 473 1 255

Personalförsäkringsavgifter -1 039 -1 279 -1 813 -917

Pensioner 1 464 1 807 1 026 680

Summa kostnader 24 117 26 546 23 106 20 422

Avskrivningar 4

Årets avskrivningar: 516 492 487 172

- varav Fastighet Ladan 2 14

- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70 480 456 450 146

- varav inventarier Flöjten 36 36 37 12

Summa avskrivningar 516 492 487 172

Finansiella poster 5

Intäktsränta 40 30 30 35

Kostnadsränta -79 -78 -81 -43

Summa finansiella poster 40 -48 -51 -8

Anläggningstillgångar 6

Fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 9 300 9 136 2 856

Årets inköp 80 164 9 136

Årets försäljning -2 856

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 379 9 300 9 136

Ingående ackumulerat avskrivning -597 -146 -2 668

Årets försäljning 2 682

Året avskrivningar -456 -450 -160

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 052 -597 -146

Utgående bokfört värde 8 327 8 703 8 990
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Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr Not 2021 2020 2019

Inventarier

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 467

Årets inköp 182

Årets utrangeringar -467

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 182 182 182

Ingående ackumulerat avskrivning -49 -12 -467

Årets utrangeringar 467

Året avskrivningar -36 -37 -12

Utgående ackumulerade avskrivningar -86 -49 -12

Utgående bokfört värde 97 133 170

Korta fordringar 7

Kundfordringar 3 105 3 514 6 240

Skattekonto 1 093 1 206 915

Momsfordran 0 0

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 344 646 568

Övriga fordringar 20 20 15

Summa korta fordringar 5 563 5 385 7 738

Avsättningar för pensioner 8

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt) 8 121 8 348 8 764

Avsättningar (inkl. löneskatt) 115 152 187

Totala pensionsförpliktelser 8 236 8 501 8 951

Specifikation

Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för 

pensioner (inkl. löneskatt) 8 501 8 951 9 515

Minskad pensionsskuld -265 -451 -564

Utgående avsättning till pensioner 8 236 8 501 8 951

Långfristiga skulder 9

Ingående skuld 4 583 4 917

Nyupptagna lån 5 000

Amortering -167 -167 -83

varav kortfristig del -167 -167

Utgående långfristig skuld 4 417 4 583 4 917

Korta skulder 10

Kortfristig del långfristig skuld 167 167

Leverantörsskulder 7 739 811 1 615

Skickade betalningsuppdrag 199 38 1

Justerade nettolöner 0

Semesterlöneskuld 957 938 801

Upplupen pensionskostnad index del 529 580 457

Periodisering projekt 3 126 5 608 8 061

Övriga periodiseringar 350 343 144

Summa korta skulder 13 067 8 318 11 078

Projektredovisning

Projektmedel intäkt 6 114 6 108 7 765

Projektmedel kostnad -2 988 -500 -296

Projektmedel periodisering 3 126 5 608 8 061
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Revisionsberättelse 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-29 
Diarienummer 
KS/2022:288 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 

Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 för Värmlands 
läns vårdförbund
Diarienummer: KS/2022:288 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfall, finansiering och 
ekonomisk ställning. De bedömer också att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Man bedömer också 
att de finansiella målen är uppfyllda. Verksamhetsmässiga mål är uppfyllda med 9/12. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av årsredovisning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Värmlands läns Vårdförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma i Värmlands 
läns Vårdförbund. 

Beslutet ska skickas till 
Värmlands läns Vårdförbund, par.johansson@forshaga.se 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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RAPPORT Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-29 
 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
2022 
 
Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak Maj Juni Juli Augusti 

Dokumentation     

Informationsöverföring    1 

Bemötande     

 
Avvikelsen har handlat om: 
 
En klient som har skyddad identitet har lagts in i Cosmic Link för en kallelse till SIP 
(samordnad individuell plan) med Regionen. Handläggaren på IFO hade inte kunskap om att 
personer med skyddad identitet inte fick läggas in i detta system. Svar på meddelandet inkom 
efter ca en timme från en av samverkansparterna där detta uppmärksammades. Ärendet 
makulerades direkt av handläggaren. Då ärendet fortfarande var sökbart togs kontakt med 
support för Cosmic Link omedelbart som lade en beställning till systemägaren Cambio att ta 
bort ärendet helt och hållet. Ärendet togs bort.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 
KS/2022:33 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 
2022 
Diarienummer: KS/2022:33 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022, 2022-09-29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 2 avvikelser/missförhållanden IFO, SoL 2022 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam, enhetschef IFO 
Ewa Sundberg, enhetschef IFO 
Margareta Albert, verksamhetschef vård och stöd 
Heidi Larsson, IFOs registrator 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 
KS/2022:283 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Fakturering faktiska kostnader för tillfälliga 
färdtjänstresor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende 
Diarienummer: KS/2022:283 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Resor mellan korttidsboende och ordinärt boende är den enskildes ansvar då korttidsboende är 
en form av förstärkt hemtjänst. Färdtjänst kan nyttjas av personer med beviljad färdtjänst. 
Färdtjänst administreras av Värmlandstrafik. 
Via sedan tidigare avtal mellan Storfors kommun och Värmlandstrafik kan personer utan 
beviljad färdtjänst nyttja tillfällig färdtjänst för resor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende. Hela avgiften för resan faktureras Storfors kommun samt belastar enheten särskilt 
boende. Korttidsboendet finns inom enheten särskilt boende. Avgiftens storlek på resan 
varierar mellan kunder beroende på transportsätt och reseavstånd. Kunden betalar ingen 
egenavgift. Inga tillfälliga färdtjänstbeslut fattas/utfärdas av Värmlandstrafik.  
Hanteringen av avgiften för tillfälliga resor mellan korttidsboende och ordinärt boende 
varierar mellan Värmlandskommunerna. 
Med nuvarande hantering görs bedömningen att likställighetsprincipen enligt Kommunallagen 
bör beaktas i större omfattning gällande färdtjänstresor mellan korttidsboende och ordinärt 
boende; 2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) ”Kommuner och regioner ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 
 

Beslutsunderlag 
2 Kap. 3 § Kommunallag 2017:725 (SFS 2019:835) (Likställighetsprincipen) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

- Fakturera kund faktisk kostnad för tillfälliga färdtjänstresor mellan korttidsboende och 
ordinärt boende 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Anna Thyberg, Enhetschef särskilt boende 
Margareta Albért, Verksamhetschef vård och stöd 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-27 
Diarienummer 
KS/2021:69 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Svar på motion ”Samverkan med Karlskoga/Degerfors 
gällande övertagande/delvis ägande av Karlskoga 
sjukhus” 
Diarienummer: KS/2021:69 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Motionen gäller ”Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande övertagande/delvis ägande 
av Karlskoga sjukhus” 
Motionärernas förslag är att kontakta Karlskoga och Degerfors kommun för att inleda ett 
samarbete där Storfors kommun kan ingå och i förlängningen samäga Karlskoga sjukhus. 
I motionen framkommer att Storfors kommun redan idag samarbetar med Karlskoga i projekt 
och nämnder där ett fördjupat samarbete skulle vara en förutsättning för tillväxt och 
livskvalitet för Storforsborna.   

Kommunens respektive Regionens ansvar för hälso- och sjukvård 
I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan region och 
kommun. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskriver vad som är regionernas 
respektive kommunernas ansvar inom hälso- och sjukvården.  
Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan 
vårdgivare att utföra de uppgifter som regionen eller kommunen ansvarar för. Ett avtal med 
annan vårdgivare om att t.ex. tillhandhålla viss vård medför alltså inte att huvudmannaskapet 
för vården övergår till den vårdgivare som anlitas. Det är utförandet av uppgiften som övergår 
till den andre parten.  
En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård, upptill sjuksköterskenivå, åt personer i 
vissa boendeformer och verksamheter, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 
De läkarresurser som behövs inom kommunen ska regionen avsätta. 
Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen samt 
verka för en god hälsa hos befolkningen. 

Sammanfattning 
Ett eventuellt samarbete mellan kommunerna Karlskoga/Degerfors och Storfors runt 
samägande av Karlskoga kommun fråntar inte Region Örebro dess huvudmannaskap för 
vården för medborgarna inom regionen.  
Ett eventuellt samarbete skulle gälla utförandet av arbetsuppgifterna. Kommunerna har idag 
svårigheter med personalrekrytering och ett utökat ansvar skulle innebära ett ökat behov av 
personal. 

Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna i Storfors daterad 2021-01-05 
Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 5. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-27 
Diarienummer 
KS/2021:69 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Avslå moderaterna i Storfors förslag att  
Samverkan med Karlskoga/Degerfors gällande övertagande/delvis ägande av Karlskoga 
sjukhus 

Beslutet ska skickas till 
Moderaterna i Storfors att: Stefan Valentin Larsson 
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                                                                   20201116 
 
Kristdemokraterna i Storfors 
 
 
MOTION från Kristdemokraterna i Storfors 
 
Till KF 20201126 
 
Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen 
snarast inrättar en Frivillig resursgrupp, så kallad FRG, 
i kommunen. 
 
En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie 
resurser behöver förstärkas i kommunen  tex vid större 
bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt 
stöd eller nu när hjälp kan behövas under corona pandemin. 
 
FRG finns i många kommuner och består av personer från 
olika frivilligorganisationer. FRG utbildas och organiseras av 
Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner. 
FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något 
extraordinärt inträffar. (Wikipedia) 
 
Kristdemokraterna i Storfors föreslår därför att en Frivillig 
resursgrupp (FRG) inrättas i Storfors kommun. 
 
Storfors 20201116 
 
 
Monica Ståhl 
Kristdemokraterna i Storfors 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-10-03 
Diarienummer 
KS/2020:525 

Handläggare:  
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
 
Svar på Motion från Kristdemokraterna i Storfors 
angående FRG 
Diarienummer: KS/2020:525 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Kristdemokraterna i Storfors föreslår att kommunen snarast inrättar en Frivillig resursgrupp, 
så kallad frivillig resursgrupp (FRG), i kommunen. 
 
En FRG har som uppgift att finnas till hands när ordinarie resurser behöver förstärkas i 
kommunen t.ex. vid större bränder, olyckor, evakueringar, information och medmänskligt 
stöd eller nu när hjälp kan behövas under Corona pandemin. 
 
FRG finns i många kommuner och består av personer från olika frivilligorganisationer. FRG 
utbildas och organiseras av Civilförsvarsförbundet och Sveriges kommuner och regioner. 
FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt inträffar. 
 
Storfors kommun har sedan början av 2000- talet haft ett samarbete med 
civilförsvarsförbundets lokal avdelning i Storfors kommun. Där har kommunen bidraget med 
både kontor, förråd, porto och kopieringskostnader m.m. Som motpresentation rekryterade 
civilförsvarsförbundet frivilliga personer som mot ersättning skulle delta i aktiv tjänstgöring 
påkallad av kommunen enligt gällande RiB-avtal (deltidsbrandmäns löneavtal). 
 
2012 träffades Civilförsvarsförbundets ordförande för Värmlands- och Örebro län, 
räddningschef BRT och säkerhetssamordnarna från Filipstad, Storfors, Hällefors, 
Kristinehamns, Degerfors och Karlskoga kommuner. Samtliga deltagare var överens om att 
man måste skulle skapa en gemensam frivillig resursgrupp(FRG) som skulle utbildats av 
civilförsvarsförbundet och skulle kunna användas av samtliga kommuner vid en 
samhällsstörning. 
 
En frivillig resursgrupp(FRG) skulle rekryteras efter lämplighet ur olika 
frivilligorganisationer. Deras övergripande syfte är att vara en förstärkningsresurs för 
kommun och räddningstjänst. Det är kommunens analys utifrån risk-och sårbarhetsanalys som 
styr behov av FRG. Kommunen samverkar med Civilförsvarsförbundet vid uppbyggnaden av 
och planeringen för FRG i kommunen. Civilförsvarsförbundet står för all rekrytering och 
utbildning. 
 
En avsiktsförklaring mellan Civilförsvarsförbundet och Bergslagens räddningsförbund och 
dess medlemskommuner undertecknades under 2014. Under 2014-2017 fungerande 
samarbete utomordentlig med en aktiv uppbyggnad och rekrytering av nya frivilliga 
resurspersoner som deltog i både utbildningar och övningar som kommunerna erbjöd. 
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2022-10-03 
Diarienummer 
KS/2020:525 

Under 2017 slutade ett antal nyckelpersoner i civilförsvarsförbundet och man hade då inte 
möjlighet att leva upp till sitt åtagande enlig avsiktsförklaringen. 
 
 
Den 31 december 2017, sade Storfors kommun och övriga medlemskommunerna  
upp avsiktsförklaringen som tecknades 2014 med Civilförsvarsförbundet. 
2018 skapades arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen Värmland, Arvika- och  
Filipstads kommun samt Räddningstjänsten Karlstadsregionen i samråd med 
Civilförsvarsförbundet. Arbetsgruppen skulle ta fram en ny avsiktsförklaring  
för samtliga kommuner i länet, där man skulle tydliggöra och utveckla framtida 
samarbetsformer. Detta arbete pausades under pandemin och har i dagsläget ännu inte 
återstartats. 
 
I dagsläget finns det ingen aktiv FRG i Östra Värmland. Filipstads, Storfors, Kristinehamns 
kommuner och Bergslagens räddningstjänstförbund har dock  
möjlighet att få använda sig av Örebros läns gemensamma FRG. Någon som Bergslagens 
räddningstjänst har utnyttjat några gånger de senaste åren vid några skogsbränder. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 
KF § 80 Motion från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Avslå Motionen från Kristdemokraterna i Storfors angående FRG. 

Beslutet ska skickas till 
Monica Ståhl (KD) 
Michael Björklund, Säkerhetssamordnare 
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Ökad rörlighet på 
fastighetsmarknaden. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Stefan Valentin Larsson 
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•• 
Motion om Okad rörlighet inom 
bostadsmarknaden och tillväxt för 
Storfors. 
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Förslag till beslut 

Att undersöka intresset för hyreslägenheter i ett sjönära boende Kyrksten 

Att om intresse finnes, genom Stiftelsen bygga 10 talet nya hyreslägenheter i Kyrksten i 

direkt anslutning till badplatsen i kyrksten. 

Att kommunen i nära samråd med privata markägare utvecklar iden och gemensamt 

finner en väg frammåt för en positiv utveckling initiallt för Kyrksten men som i sin 

helhet är positivt för hela kommunen. 

Att skapa ett nytt område i Kyrksten där tomter i sjönära läge kan erbjudas även till 

privat personer via kommunens försorg och eller privata alternativ och färdigställa 

infrastruktur, så som vägar, vatten och avlopp. 
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Bakgrund 

Det finns i dag, 24.11.2020 inga hus till salu i Kyrksten. 

I hela Storfors kommun finns det i dag 24.11.2020 totalt 3 villor till salu, 2 i tätorten och 1 i Lungsund. 

Kyrksten har ett bekvämt pendlingsavstånd till Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. 

Inom detta område sker följande stora händelser inom en nära förestående framtid. 

Kristinehamn får ett nytt regemente, ca framtida 400 arbetsplatser skapas. 

Karlskoga och BAE har fått ett antal stora orders både av det Svenska försvaret och av utländska 

stater. 

Baharat Kilsta som varslade medarbetare i somras har fått oväntat stort orderinflöde och har dragit 

tillbaka varsel och ser med tillförsikt på framtidfen . 

Detta både säkrar arbetstillfällen i Karlskoga samt bidrager till en positiv arbetsmarknadsutveckling i 

Karlskoga med omnejd. 

Huspriserna i Karlskoga stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 12 % och de sista 3 månaderna med 9,4 % 

Sjönära tomter betingar priser runt 800 000 Sek och vanliga tomter på ca 1300 l<vm i Fisksjön (ett 

utvecklat villa område) ligger på runt 350 000 - 400 000 Sek. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 

Huspriserna i Kristinehamn stiger kraftigt! 

Senaste 12 månaderna med 23,3 % och de sista 3 månaderna med 11,3 % 

Sjönära tomter betingar priser på nästan 2 miljoner Sek och vanliga tomter i utvecklade och mogna 

områden betingar priser på runt 300 000 till 450 000 Sel<. 

(Fakta Svensk mäklarstatistik) 
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Fortsättning: Bakgrund 

När Storfors inte på egen kraft kan växa måste vi uttnyttja expansionen i de pendlingsbara områdena i 

närhet till kommunen och därigenom skapa tillväxt i kommunen. 

Med stigande hus och tomtpriser och en gynsam utveckling på arbetsmarknaden söder och sydöst om 

Storfors är det naturliga att låta de delar av Storfors som kan dra nytta av utvecklingen, faktisk dra 

nytta av utvecklingen 

När förändringsvindar blåser, bygger några vindskydd, några bygger vindkraftverk, 

låt Storfors bli en av dem som bygger vindkraftverk! 

Förslag 

Att finansiera och ge Stifteslen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 

hyresbostäder i Kykrsten. 

Att finansiera och ge Stiftelsen u ppdrag att ta fram förslag på områdesutveckling. 

Att i samråd och med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för 

utveckling av området. 

Att om marknadsundersökning och samråd med lokala markägare ger positiva signaler, 

projektera, bygga och utveckla området, en nybyggd skola och barnomsorg i Kyrksten 

är en förutsättning för framgång i projektet men är inte en del av denna motion då 

skolan redan har beslutats om förutsätter vi att den byggs och barnomsorg redan finnes 

på platsen. /(_ 

'? (''!)~¼')11, J 
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Datum 
rJo/;; ft ~ ;,1J 

Undertecknad av 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:551 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion. 
Diarienummer: KS/2020:551 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larssons (M) har inkommit med en motion enligt KF 2020-12-17 § 107  
om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Motion redovisas i korthet enligt nedan: 
 
Att finansiera och ge stiftelsen Björkåsen i uppdrag att utföra en marknadsundersökning för 
hyresbostäder i Kyrksten. 
 
Att finansiera och ge stiftelsen Björkåsen uppdrag att ta fram planer och genomföra projekt 
för utveckling av området. 
 
Att i samråd med lokala markägare ta fram planer och genomföra projekt för utveckling av 
området. 
 
Svar på motion: 
Kommunen har under dom två senaste åren fått ett flertal frågor om sjö nära tomter i området 
Kyrksten så därmed kan vi konstatera att det finns ett visst intresse att bygga i området. 
 
Det som hindrar utvecklingen i området är att kommunen inte äger något större markområde 
som är av intresse och dom övriga markägarna, tidigare inte visat intresse att sälja eller 
exploatera i området. 
Det behöver även till en detaljplan som tillåter byggande i området. 
 
Kommunen har i årets början påbörjat arbetet med att skapa en inflyttarwebb för att öka 
inflyttandet till kommunen. 
I det arbetet kommer frågorna om att skapa möjligheter för byggande av fastigheter i sjö nära 
lägen i hela kommunen behandlas. 
 
Kommunen kan inte ge uppdrag eller finansiera stiftelsen Björkåsen det arbetet leds av 
stiftelsen egen styrelse. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Stefan Valentin Larsson (M) om ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 107.  
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Avslå Stefan Valentin Larssons (M) motion i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2021:71 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion. 
Diarienummer: KS/2021:71 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larsson (M) har inkommit med en motion KS /2021:71 om trafikförbättrande 
säkerhetsåtgärder. 
Motion redovisas i korthet nedan: 
Genom att förbjuda all motortrafik och tillåta endast gående/cyklister från 
Ringvägen/Gärdesgatan i riktning mot Häggdrågsgatan alternativt enkelrikta backen. 
 
Gällande alternativet enkelriktning: 
Att tillåta motortrafik i uppfart är att föredra då man har ett naturligt fartbegränsande hinder 
innan man påbörjar färden uppför (korsningen Häggdrågsgatan/Gärdesgatan) samt att föraren 
av fordon har fritt synfält upp i hela backen i motsatts till vad man har i den andra 
färdriktningen. 
Förslaget kan och bör i framtiden kompletteras med att ansluta den ”nya” gång/cykelvägen i 
backen med den befintliga gång/cykelvägen vid järnvägskorsningen Häggdrågsgatan. 
 
Förslag: 
Att redan i 2021 påbörja och avsluta projektet. 
Projektet har en extremt låg kostnad och låg arbetsbörda i jämförelse till de höga 
trafik/trafiksäkerhetsförbättringar förslaget ger. 
 
Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar så att alla medborgare kan ta dela av 
utvecklingen och uppfyllandet av planen. 
 
Att planen skall från projektstart till avslut utföras inom en 1 års period. 

Svar på motion: 
För en så omfattande åtgärd som motionären förslår krävs det en utredning av trafikingenjör 
för att säkerställa trafikflödena för både den oskyddade trafiken och fordonstrafiken. 
Det krävs även stora investeringar för att anlägga ny G/C väg i området. 
 
Alla förändringar i den lokala trafikförordningen kräver beslut i trafiknämnden tillika 
Kommunstyrelsen, därför är alla förändringar i trafikförordningen benägna att ta lång tid 
innan dom är verkställda. 
 
Utredningar av trafikingenjör och upphandling av investeringar enligt utredning kräver 
investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i och med det förefaller förslaget på genomförda 
åtgärder inom 1 år orimliga. 
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Beslutsunderlag 
Stefan Valentin Larssons (M) motion trafikförbättrande åtgärder. 
Kommunfullmäktige 2021-03-18 § 6. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Avslå Stefan Valentin Larssons (M) i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Valentin Larsson (M) 
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Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Motion om upprättande och utförande 
av en 5 årig Asfalteringsplan för hela 
kommunen. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Peter Farrington 
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Motion om en 5 årig Asfalteringsplan för 
Storfors kommun. 
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Förslag till beslut 

Att upprätta en täckande asfalteringsplan för hela kommunen, där de vägar och gator 

som i dag saknar asfaltsbeläggning planeras för beläggning inom en S års period. 

Att upprätta en kostnadsplan, tidplan och budgetera för att uppnå en jämlik 

ytbeläggningsnivå på alla gator i både tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors 

kommun, däri inräknas, Lundsberg, Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period. 
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Bakgrund 
Det finns gator och vägar inom vår kommun som aldrig varit Asfaltsbelagda. 

För de boende längs dessa gator och vägar uppstår stora olägenheter med dam och mycket frekventa 

skador på vägar vid tungtrafik, kraftigt regn, tjällossning med mera. 

Följdverkningar av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas navigera 

mellan de skadade partierna på vägen och då mister uppmärksamhet på annan trafik och oskyddade 

individer så som lekande barn, fotgängare, cyklister mm. 

Kommunens underhåll av dessa grusvägar är i nuläget sporadisk och det kan säker tillskrivas dålig 

ekonomi men skulle dessa vägar skötas i den frekvens som krävs för att grusunderlaget skulle nämvärt 

motsvara asfaltsbeläggning, anser vi att underhållskostnaden över tid skulle vara högre än att ta 

beslutet att äntligen asfaltera dessa bortglömda gator och vägar. 

Det faller enligt oss även under likabehandling principen, då det är svårt att förklara för en boende i till 

exempel Lillfors att den korsande vägen har asfaltsbeläggning samtidigt som den gata som går utanför 

den boendes bostad saknar asfalt. 

Frågor som väcks av medborgarna är Varför? När och Om ? 

"1936 hade det svenska allmänna vägnätet 200 mil asfalt- eller tjärbeläggning av något slag. Denna 
siffra hade vid krigsutbrottet 1939 dubblerats" 
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Förslag 

Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbörja projektet. 

Att asfalteringen/projektet påbörjas 2021 . 

Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både 

tätorten såväl som i de andra delarna av Storfors kommun, däri inräknas, Lundsberg, 

Lungsund, Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern senast januari 2025. 

Att publik komunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 

kommunens sociala medier och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del 

av utvecklingen och uppfyllandet av planen. 

Att planen skall från projektstart t ill projektavslut utföras inom en 5 års period 

Undertecknad av 

fd&r ;;r/'~J~ 

p)0~ 
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KOMMUN Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 
KS/2020:549 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Svar på motion från Peter Farrington (M) om 
upprättande av en 5 årig asfalteringsplan 
Diarienummer: KS/2020:549 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Motion från Peter Farrington (M) om upprättande av en 5 årig asfalteringsplan för hela 
kommunen Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109. 
Motion redovisas i korthet nedan: 
Det finns gator i Storfors kommun som aldrig blivit asfalterade och för dom boende längs 
dom här gatorna uppstår stora olägenheter med damm och mycket frekventa skador på vägar 
vid tung trafik, kraftigt regn, tjällossning med mera. 
Följdverkningen av detta är skador på fordon och ökad risk för olyckor då trafikanter tvingas 
navigera mellan de skadade partierna på vägen. 
Förslag: 
Att redan i 2021 års budget avsätta medel för att påbörja projektet. 
Att asfaltering/projektet påbörjas 2021. 
 
Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätorten 
såväl som i de andra delarna av Storfors Kommun, däri inräknas Lundsberg, Lungsund, 
Bjurtjärn, Kyrksten och Alkvettern senast 2025. 
 
Att publikt kommunicera planen och uppdatera utfallet löpande under projektets gång på 
kommunens sociala och mediala plattformar, så att alla medborgare kan ta del av 
utvecklingen och uppfyllandet av planen. 
 
Att planen skall från projektstart till projektavslut utföras inom en 5 års period. 
 
Svar på motion: 
Kommunen har en asfalteringsplan dock är den för redan belagda gator. 
 
Storfors kommun har tillsammans med konsultföretaget Sweco inventerat och mätt in 
samtliga belagda gator i kommunen för att lyfta behovet av kommande investeringar. 
Rapporten visar utförligt dagens standard och framtida behov av beläggningsarbeten av dom 
tidigare belagda gatorna och g/c vägarna. 
 
I rapporten framgår även kapitalutvecklingen hur den utvecklas beroende på vilken 
investeringstakt kommunen väljer att hålla på kommande underhållsarbeten. 
 
Rapporten visar att för att behålla nuvarande standard och kapitalutveckling så behöver 
kommunen öka nivån på årliga beläggningsarbeten från nuvarande 500 tkr årligen till 2000 
tkr från år 2023-2029. 
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Den totala kostnaden för beläggningsarbeten för kommande period 2020-2029 är beräknad till 
16,123 miljoner kr för att behålla dagens nivå på vägkvaliteteten. 
Den beräkningen är från år 2020 med en normal uppräkning, men med dagens priser på 
bränsle och olja så har beläggningsföretagen aviserat om kraftiga prisjusteringar. 
 
När det gäller oasfalterade kommunala vägar så uppgår ytan till cirka 45 000 m2. 
En grov kalkylering ger en kostnad på 6,5 miljoner för själva beläggningen. 
 
Därutöver tillkommer kostnader för justering av underlag, byte av brunnar rensning av diken 
mm. 
 
Framförallt så måste det bytas va-ledningar på dom gator som det finns behov att göra på 
innan man asfalterar dom. 
 
Enheten teknisk drift har idag inte uppdraget eller budget att påbörja ett projekt med att 
asfaltera grusvägarna i kommunen. 
 
Att uppnå en för alla kommuninnevånare jämlik ytbeläggningsnivå på gator i både tätorten 
såväl som i de andra delarna av Storfors Kommun är en omöjlighet då det finns kilometervis 
av grusvägar som är enskilda där inte kommunen är väghållare, efter dom vägarna bor det 
också kommuninnevånare. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Farrington (M) om upprättande och utförande av en asfalteringsplan för 
hela kommunen. 
Kommunfullmäktige 2020-12-17 § 109 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Avslå motion från Peter Farrington (M) i enlighet med svar på motion. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Farrington (M) 
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