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Taxor och avgifter 2023 
Det ankommer på Kommunfullmäktige att varje år fastställa taxor och avgifter. 
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser med taxor och avgifter som ska beslutas av 
kommunfullmäktige har i september-oktober 2022 haft en beredning samt beslutat om 
förslag till taxor och avgifter inför 2023. Denna bilaga omfattar föreslagna taxor och 

avgifter 2023 för kommunfullmäktige att besluta om i samband med beslut om Mål och 

budget 2023 med plan 2024–2025. 
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Nämnder 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Parkeringsavgifterna samt avgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst gäller tills vidare, 

ingen justering föreslås av dessa avgifter. 

Nämnden använder konsumentprisindex (KPI) för årlig uppräkning av avgifter och 

taxor. Indexuppräkningen genomförs med oktober 2022 som indexmånad. 

Undantagen är avgift för cykelparkeringshus och hamntaxa. 

Avgift för cykelparkeringshuset 

Nämnden föreslår att gatu- och samhällsmiljönämnden framöver får besluta om avgift 

inom ramen för beslutad maxtaxa på 40 kronor per dygn. Idag är första dygnet 

avgiftsfritt medan dygn 2–9 medför avgift om 40 kronor per påbörjat dygn. Bakgrunden 

är att det är låga flöden i cykelparkeringshuset. Genom att ge nämnden möjligheten att 

justera avgiften för påbörjade dygn 2–9 bedöms antalet användare av 

cykelparkeringshuset öka. 

Hamntaxa 

Avgifterna för Uppsala hamn och kommunens småbåtshamnar i Hammarskog och 

Björklinge har varit oförändrade sedan 2013 och behöver justeras. De flesta avgifter 

föreslås höjas motsvarande konsumentprisindex (KPI) för perioden. Justeringen 

beräknas innebära en avgiftsökning om cirka 10 procent. Avgifterna föreslås framöver 

regleras årligen enligt KPI. I befintlig taxa finns en särskild avgift för udda plats eller K-

märkt fartyg. Denna avgift är 300 kronor per år och betydligt lägre än övriga avgifter. 

Avgiften för udda plats eller K-märkt fartyg föreslås tas bort och ersättas med en avgift 

med samma konstruktion som för övriga delar av hamnen men med en lägre avgift.
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Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala kommun   
         
Avgift: Hamntaxa  

       
Giltighetstid: Justeras årligen   
Gäller från 1 januari 2023. Taxan för 2023 justeras mot KPI för oktobermånad 2022.   

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

                  

El 10 amp årsabonnemang Per månad 350 350 - - Enligt dagspris - - 

Elförbrukning  är dagspris KWH     - - Enligt dagspris - - 

El 16 amp årsabonnemang Per månad 450 450 - - Enligt dagspris - - 

Elförbrukning är dagspris KWH     - - Enligt dagspris - - 

El över 16 amp  Per månad 600 600 - - Enligt dagspris - - 

Vattenårsabonnemang Per månad 150 150 160 40 200 50 33% 

Vatten förbrukning , kbm kbm 30 30 - - 
Enligt Uppsala 

vattens taxa 
- - 

Vatten förbrukning , där mätning saknas  Per månad     160 40 200     

Avlopp , slamtank abonnemang Per månad 45 45 - - 
Enligt Uppsala 

vattens taxa 
- - 

Avlopp tömning Per månad 220 220 - - 
Enligt Uppsala 

vattens taxa 
- - 

Sophantering , abonnemang del gem. An. Per månad 20 20 - - 
Enligt Uppsala 

vattens taxa 
- - 
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Avgift: Hamntaxa  
       

  

 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

                  

Hamnplats fartyg och fritidsbåt Zon 1 Fyrisån  kr/år 2 400 2 400 2 320 580 2 900 500 21% 

Tillägg per meter kaj Zon 1 Fyrisån  kr/m/år 120 120 232 58 290 170 142% 

Östra småbåtshamn max 3m bredd och 10 m i 

längd 
kr/år 2 400 2 400 2 320 580 2 900 500 21% 

Husbåtar hamnplats Zon 1 Fyrisån  kr/år 4 800 4 800 4 240 1 060 5 300 500 10% 

Tillägg per meter kaj Zon 1 Fyrisån  kr/m/år 240 240 424 106 530 290 121% 

Tillägg grundtaxa Boende Zon 1 Fyrisån  kr/år 48 000 48 000 42 400 10 600 53 000 5 000 10% 

Hamnplats fartyg och fritidsbåt Zon 2 Fyrisån  kr/år     1 440 1 360 1 800 1 800   

Tillägg per meter kaj Zon 2 Fyrisån  kr/m/år     144 36 180 180   

Husbåtar hamnplats Zon 2 Fyrisån  kr/år     2 880 720 3 600 3 600   

Tillägg per meter kaj Zon 2 Fyrisån  kr/år/m     288 72 360 360   

Tillägg grundtaxa Boende Zon 2 Fyrisån  kr/år     28 800 7 200 36 000 36 000   

Bryggplats Hammarskog kr/år 2 400 2 400 1 920 480 2 400 0 0% 

Köplats Hammarskog kr/år 250 250 220 55 275 25 10% 

Bryggplats Björklinge kr/år 2 400 2 400 2 160 540 2 700 300 13% 

Köplats Björklinge kr/år 250 250 220 55 275 25 10% 

Köplats hamn kr/år 250 250 220 55 275 25 10% 

Näringsverksamhet                 

Avgift för näringsverksamhet kr/månad 625 625 560 140 700 75 12% 

Trafik enligt turlista 
kr/trafikerings

månad 
3 125 3 125 2 760 690 3 450 325 10% 

Fast plats , pris per kvm serveringsyta och månad kr/månad 88 88 80 20 100 12 14% 

Taxa för gästhamn endast angivna platser kr/dygn 150 150 132 33 165 15 10% 

Avgift för att inte flytta fartyget efter begäran kr/dygn 400 400 400 100 500 100 25% 
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Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Grävtillstånd                 

Grävtillstånd per tillstånd 2 588 2 710 - - Uppräkn m KPI - - 

TA-plan per tillstånd 2 588 2 710 - - Uppräkn m KPI - - 

Grävtillstånd inkl TA-plan per tillstånd 5 176 5 420 - - Uppräkn m KPI - - 

Förlängning av beviljat grävtillstånd per tillstånd 1 035 1 084 - - Uppräkn m KPI - - 

TA-plan per påbörjad vecka från och med andra 

veckan 
per tillstånd 2 070 2 170 - - Uppräkn m KPI - - 

Viten                 

Tillstånd: Godkänt grävtillstånd saknas per tillstånd 20 706 21 690 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Tillstånd: Godkänd trafikanordningsplan saknas per tillstånd 20 706 21 690 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Tillstånd: Tidsförlängning inte begärts minst fem 

dagar innan sluttid 

per 

kalenderdag 
1 553 1 627 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Särskilda villkor: Ta-planer ej tillgängliga på 

arbetsplatsen 
per tillstånd 5 176 5 422 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Särskilda villkor: Entreprenören uppfyller inte 

kraven enligt särskilda villkor 
per krav 5 176 5 422 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Utmärkning: Grundläggande vägmärken i godkänt 

TA-plan saknas 
per vägmärke 10 353 10 845 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Utmärkning: Ensktaka detaljer saknas eller är 

bristfälliga 
per detalj 3 106 3 254 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Fysisk avstängning: Grundläggande avstängning 

inte är utförd, inte följer godkänd TA-plan eller 

arbetsområdet är farligt för trafikanter eller 

personal 

per tillstånd 20 706 21 690 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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Fysisk avstängning: Enstaka detaljer saknas eller är 

bristfälliga 
per detalj 3 106 3 254 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Fysisk avstängning: Godkänd TA-plan inte är 

tillämplig 
per tillstånd 20 378 21 690 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Personal och arbetsområde: Utmärkningsanvsarig 

befinner sig inte på arbetsområdet eller är nåbar på 

en fast arbetsplats. 

per tillfälle 5 176 5 422 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Personal och arbetsområde: Personalen saknar 

godkänt utbildning eller visar tydlig saknad av 

kompetens 

per person 3 106 3 254 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Personal och arbetsområde: Personalen saknar 

varselkläder eller brister i varselklädseln 

förekommer 

per person 3 106 3 254 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Personal och arbetsområde: Personalen på plats 

medverkar inte till att anmärkning åtgärdas vid 

anmodan 

per tillfälle 5 176 5 422 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Entreprenadområde: Mark tas i anspråk eller schakt 

sker utanför entreprenadområdet 

per 

kalenderdag 
10 353 10 845 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Framkomlighet för trafikanter: Det går inte att ta sig 

fram och/eller der är farligt att ta sig fram i 

trafikzonen 

per tillfälle 20 706 21 690 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Framkomlighet för trafikanter: Fordon eller 

maskiner som används för arbetet, där det klart 

framgår av TA-planen att dessa skall rymmas 

innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i 

trafikzonen. 

per tillfälle 5 176 5 422 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Framkomlighet för trafikanter: Tillfälliga störningar per tillfälle 3 106 3 254 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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Avgift Markupplåtelse         

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Torghandel                 

Vaksala torg  9 kvm/mån 901 926 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  9 kvm/dag 214 220 - 0 Uppräkn m KPI - - 

S:t Eriks gränd 9 kvm/mån 1 115 1 146 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  9 kvm/dag 295 303 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Vid Pumphuset 9 kvm/mån 1 115 1 146 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Västertorg 9 kvm/mån 901 926 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Brantingstorg 9 kvm/mån 901 926 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Torbjörnstorg 9 kvm/mån 901 926 - 0 Uppräkn m KPI - - 

"Gågatan" 6 kvm/år 28 369 29 167 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  6 kvm/mån 2 364 2 431 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  6 kvm/vecka 1 238 1 273 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  6 kvm/dag 295 303 - 0 Uppräkn m KPI - - 

På Fyristorg är försäljningen avgiftsfri om den sker i begränsad omfattning och avser lantmannaprodukter från egen skörd eller produktion som t.ex. frukt, grönsaker, blommor, ägg och 

hembakat bröd men också svamp och bär.  
Tillgång till eluttag                 

10A uttag/dag 64 66 - - Uppräkn m KPI - - 

10A uttag/månad 1 179 1 213 - - Uppräkn m KPI - - 

16A uttag/dag 91 94 - - Uppräkn m KPI - - 

16A uttag/månad 1 769 1 819 - - Uppräkn m KPI - - 

25A uttag/dag 118 121 - - Uppräkn m KPI - - 

25A uttag/månad 2 359 2 425 - - Uppräkn m KPI - - 

Stora evenemang  på vaksala torg elskåp/dag 675 694 - - Uppräkn m KPI - - 

Kiosker                 

Tillfälliga kiosker/rest max/säsong 75 051 77 161 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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  min/säsong 16 082 16 534 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Permanenta kiosker/rest max/år 128 660 132 575 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  min/år 16 082 16 534 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Serveringskiosker vid uteservering/säsong <10kvm 6 433 6 614 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Serveringskiosker vid uteservering/säsong ≥10 kvm 12 866 13 228 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Ovanstående avgifterberoende på ändamålet, nyttjarens fördel av upplåtelsen, kommunens kostnader, platsens belägenhet, trafikintensitet, närhet till andra intressedragande 

företeelser. Säsong avser 1/4 - 15/10 

           

Tillfälligförsäljning                 

Julgranar plats/period 1 930 1 984 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Exakt datum för perioden bestäms för varje är av kommunen i samarbete med polisen 

Övrig försäljning 

3x3 meter/dag 

(min avg.1050:-

) 

590 606 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
3x3 

meter/månad 
2 359 2 425 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Uteserveringar                 

Zon A kvm/dag  3,21 3,31   0 Uppräkn m KPI - - 

Zon B kvm/dag  2,44 2,51   0 Uppräkn m KPI - - 

Säsong avser 1/3-15/10. Zonindelning enligt bifogad karta. 

Skyltar, reklam                 

Fasta reklamskyltar, tavlor och liknande 

Per kvm, 

reklamyta och 

år 

1 287 1 323 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
Min / 

upplåtelse 
1 287 1 323 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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Rörlig reklam (bildväxling) 

Per kvm, 

reklamyta och 

år 

2 573 2 646 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
Min  / 

upplåtelse 
1 287 1 323 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Tillfälliga evenemangsskyltar/affischer på särskilda 

platser. Max storlek 2x1m, Max period 14 dagar 
avgift/period 1 608 1 653 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Industriinformationsskyltar, företagsskylt m.fl. 

Per kvm, 

reklamyta och 

år 

1 287 1 323 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Cirkus, mötestält                 

Gränby cirkusplats per dag 2 814 2 894 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Andra platser per dag 1 689 1 736 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Tivoli                 

  
upp till 1 000 

kvm/dag 
2 144 2 205 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
1 001 - 3 000 

kvm/dag 
4 289 4 409 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
Över 3 000 

kvm/dag 
6 433 6 614 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Mässor, evenemang, konserter, 

marknadsföring m.m. 
        0       

  Max/dag 11 258 11 574 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Avgiftsnivån beroende på omfattning, plats och ändamål m.m. (se allmänna bestämmelser). Avgift för särskilda ofta frekventerade platser enligt nämndens bilaga "Avgifter för ofta 

frekventerade platser i samband med evenemang, marknadsföring, mässor, konserter och liknande" 

Byggetableringar                 

Bodar, upplag, byggställningar, byggarbetsplatser och liknande (områdesindelning enligt bifogad karta) 

Utanför centrum kvm/år 507 521 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  min.avgift 1 608 1 653 - 0 Uppräkn m KPI - - 

I centrum kvm/år 732 753 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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  min.avgift 2 680 2 756 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Container, skylift m.m.                 

Container, mobilkran, skylift, rullställning och 

liknande.  
                

Dag 1 st/dag 429 441 - 0 Uppräkn m KPI - - 

För varje tillkommande dag st/dag 86 88 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Byggsäckar         0       

Dag 1 st/dag 214 220 - 0 Uppräkn m KPI - - 

För varje tillkommande dag st/dag 32 33 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Trappor, ramper, entréer                 

  kvm/år 338 347 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  min avg./år 2 252 2 315   0 Uppräkn m KPI - - 

Tidningslådor                 

max storlek 40(b)x50(d)x11(h) st/år 1 801 1 852 - 0 Uppräkn m KPI - - 

                  

Buntlådor                 

  st/år 1 801 1 852 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Brevlådor                 

  st/år 214 220 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Parkering                 

Område för parkering kvm/år 128 132 - 0 Uppräkn m KPI - - 

min.avgift   590 606 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Flaggstänger                 

  st/år 1 126 1 157 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Telemaster/mobilmaster och liknande                 

  mast/år 22 515 23 148 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Teknikbod/skåp                 

<2kvm per år 2 252 2 315 - 0 Uppräkn m KPI - - 

2-5 kvm per år 4 503 4 630 - 0 Uppräkn m KPI - - 

5-10 kvm per år 6 755 6 944 - 0 Uppräkn m KPI - - 
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Återvinningsstationer                 

materialbolagens återvinningsstationer   ingen avgift ingen avgift     ingen avgift     

Filminspelning                 
 plats/dag 590 606 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Mark för pedagogisk verksamhet                 

skolor/förskolor kvm/år 53 55 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Banderoller                 

  
st/14 dagars 

period 
590 606 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Sophus, rullstolsgarage, kundvagnsgarage 

och liknande 
                

  kvm/år 188 193 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Övrigt                 

Annat nyttjande som inte kan hänföras till annan 

rubrik/ändamål 

kvm/år 

maxbelopp 
3 219 3 216 - 0 Uppräkn m KPI - - 

  
min.avgift/uppl

åtelse 
590 606 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Elsparkcyklar                 

Avgift för upplåtelse uppställningsplatser 

elsparkcyklar  
st/dag 

Ny avgift 

2022 
3 3 0 3 0 0% 

Avgift flytt av felparkerad elsparkcykel st/flytt 
Ny avgift 

2022 
300 300 0 300 0 0% 

               

Avgift:               

Giltighetstid: tillsvidare  
       

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom 

tätbebyggt område som är terräng 
  500 500 500 0 500 0 0% 
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Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller 

cykelbana 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 

10 meter före en cykelpassage 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 

10 meter före en cykelöverfart 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 

10 meter före ett övergångsställe 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på en cykelpassage   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat ett fordon på en 

cykelöverfart 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på ett övergångsställe   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 

10 meter från en korsande körbanas närmaste 

ytterkant 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en 

körbana för fordon i linjetrafik 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än 

på- eller avstigning på busshållplats 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än 

på- eller avsigning inom ett avstånd om 5 meter 

efter ett vägmärke eller annan skylt som anger en 

busshållplats för vilken markering saknas 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än 

på- eller avsigning inom ett avstånd om 20 meter 

före ett vägmärke eller annan skylt som anger en 

busshållplats för vilken markering saknas 

  800 800 800 0 800 0 0% 
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Stannat eller parkerat på en laddplats för annat 

ändamål än på- och avstigning med annat foron än 

sådant som kan laddas externt med elektrisk energi 

för fordonets framdrivning 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på en lastplats för 

annat ändamål än på- eller avlastning av gods eller 

på- eller avstigning 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än 

på- eller avstigning på en på- eller avstigningsplats 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat på en taxiplats med annat 

fordon än taxi för annat ändamål än på- eller 

avstigning 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat för annat ändamål än på- eller avstigning 

på en hållplats, ändamålsplats eller laddplats 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat annat fordon än buss för 

annat ändamål än på- eller avstigning på plats 

avsedd för detta fordonsslag 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat annat fordon än tvåhjulig 

motorcykel och moped klass 1 utan sidvagn för 

annat ändamål än på- eller avstigning på plats 

avsedd för dessa fordonsslag 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än 

på- eller avstigning på plats avsedd för viss 

trafikantgrupp eller visst fordonsslag 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon utan synlig giltigt 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade på plats 

avsedd för den trafikantgruppen för annat ändamål 

än på- eller avstigning 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på eller i närheten av 

ett backkrön 
  800 800 800 0 800 0 0% 
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Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett 

avstånd om 10 meter före en korsande cykelbana 

eller gångbana 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon ej i vägens 

längdriktning 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon ej så långt från 

körbanans mitt som möjligt 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i en cirkulationsplats   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i en vägport eller 

tunnel 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i ett cykelfält   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i ett spärrområde   800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i en korsning med 

järnväg eller spårväg 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon i eller i närheten av en 

kurva där sikten är skymd 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon längs en heldragen 

linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är 

mindre än tre meter 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på ett sådant sätt att 

vägmärken eller trafiksignaler skyms 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på en plats eller på ett 

sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis 

hindras eller störs 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Parkerat fordon med något hjul utanför en 

uppställningsplats eller annan markering som 

anger var parkering får ske 

  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än 24 timmar i följd på 

vardagar, utom vardag före sön- helgdag 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller 

motsvarande är synlig och läsbar 
  500 500 500 0 500 0 0% 
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Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva 

eller motsvarande har ställts in 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon utan att tidsangivelsen på 

parkeringsskiva är synlig och läsbar 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon framför infart till en fastighet eller 

så att fordonstrafik till eller från fastigheten 

väsentligen försvåras 

  800 800 800 0 800 0 0% 

Parkerat fordon på en huvudled   500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på en gågata   500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon i ett gångfartsområde   500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på en väg inom ett avstånd om 30 

meter från en plankorsning 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon med giltigt tillstånd för 

rörelsehindrade längre än 3 timmar på plats eller i 

område med parkeringsförbud eller tillåten 

parkering kortare än 3 timmar 

  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på en körbana bredvid ett annat 

fordon som stannats eller parkerats längs 

körbanans kant eller bredvid en anordning som har 

ställts där 

  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon så att det hindrar tillträde till andra 

fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom ett område där 

fordon inte får stanna eller parkeras 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannar eller parkerat fordon på plats med förbud 

att stanna eller parkera 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon på en vändplats med 

förbud att stanna eller parkera 
  800 800 800 0 800 0 0% 

Stannat eller parkerat fordon inom område som 

enligt detaljplan är park, plantering, friluftsområde 
  500 500 500 0 500 0 0% 
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eller liknande område, eller på refug eller 

mittskiljeremsa 

Parkerat fordon inom område med förbud att 

parkera 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera   500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på vändplats med förbud att 

parkera 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 1 

timme 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 15 

minuter 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 2 

timmar 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 24 

timmar 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 30 

minuter 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 4 

timmar 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 48 

timmar 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid i område med 

parkering tillåten längst 5 minuter 
  500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon längre än tillåten tid   500 500 500 0 500 0 0% 

Parkerat fordon på avgiftsbelagd plats utan att visa 

att avgift eller motsvarande är betald 
  500 500 500 0 500 0 0% 
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Avgift: Boendeparkering  
       

Giltighetstid: tillsvidare  
       

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Boendeparkeringsområde Höganäs påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Bellman påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Fålhagen påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Luthagen påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Svartbäcken påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Tuna backar påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Sala backe påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Boendeparkeringsområde Universitetsområdet påbörjat dygn 20 20 16 4 20 0 0% 

  3 månader 1 200 1 200 960 240 1 200 0 0% 

  år 4 400 4 400 3 520 880 4 400 0 0% 

Avgifsfritt att parkera med boendeparkeringstillstånd lördagar och söndagar, övriga röda dagar och dag före röd dag. 
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Avgift: Parkeringsavgifter  
       

Giltighetstid: tillsvidare  
       

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Område A måndag-lördag 8-18 
Avgift de första 

2 timmarna 
20 20 16 4 20 0 0% 

  
Avgift följande 

timmar 
35 35 28 7 35 0 0% 

Område B måndag-lördag 8-18 
Avgift de första 

2 timmarna 
20 20 16 4 20 0 0% 

  
Avgift följande 

timmar 
20 20 16 4 20 0 0% 

Område C måndag-lördag 8-18 
Avgift de första 

2 timmarna 
15 15 12 3 15 0 0% 

  
Avgift följande 

timmar 
15 15 12 3 15 0 0% 

Område D måndag-lördag 8-18 
Avgift de första 

2 timmarna 
10 10 8 2 10 0 0% 

  
Avgift följande 

timmar 
10 10 8 2 10 0 0% 

Område E måndag-lördag 8-18 
Avgift de första 

2 timmarna 
5 5 4 1 5 0 0% 

  
Avgift följande 

timmar 
5 5 4 1 5 0 0% 

Område A-E måndag- lördag 18-24 per timme 5 5 4 1 5 0 0% 

Område A-E måndag- lördag 24-08 per timme avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt     

Område A-E söndagar och helgdagar  per timme avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt avgiftsfritt     

För övriga gator i tätorten varieriar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata. 
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Avgift: Flytt av fordon  
       

Giltighetstid: Justeras enligt avtal  
       

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Transport till uppställningsplats per fordon 1 494 1 025 - - just enl avtal  - - 

Uppställningskostnad uppställningsplats per fordon 1 000 1 000 - - just enl avtal  - - 

Transport till skrot per fordon 1 250 500 - - just enl avtal  - - 

Kortflytt per fordon 781 525 - - just enl avtal  - - 

         
Avgift: Upplåtelse street food  

       
Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktobermånad   
Taxan för 2023 justeras mot KPI för oktobermånad 2022     

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Maj - Oktober per månad 2 649 0   0 Uppräkn m KPI   

November - April per månad 1 060 0   0 Uppräkn m KPI   

         
  

Avgift: Färdtjänst inom Uppsala kommun och Arlanda    
Giltighetstid tills vidare         

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Färdtjänst                 

1 zon  per resa 40 40 40 0 40 0 0% 

1 zon val av egen bil per resa 80 80 80 0 80 0 0% 

2 zoner  per resa 80 80 80 0 80 0 0% 

2 zoner val av egen bil per resa 160 160 160 0 160 0 0% 
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Till eller från Arlanda  per resa 150 150 150 0 150 0 0% 

Till eller från Arlanda val av egen bil per resa 300 300 300 0 300 0 0% 

         
  

Avgift: Månadskort färdtjänst  
       

Giltighetstid tills vidare         
Justeras årligen mot UL:s prislista för kollektivtrafiken. Arbetsresor zon 1 gäller tillsvidare    

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Arbetsresor                 

zon 1 per månad 615 620 - 0 just enl UL  - - 

zon 2 per månad 880 970 - 0 just enl UL  - - 

Till och från Stockholm per månad 1 660 1 820 - 0 just enl UL  - - 

Studieresor                 

zon 1 per månad 580 620 - 0 just enl UL  - - 

zon 2 per månad 580 620 - 0 just enl UL  - - 

Till och från Stockholm per månad 1 100 1 190 - 0 just enl UL  - - 
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Avgift: Riksfärdtjänst  
       

Giltighetstid tillsvidare         
SFS nr: 1993:1145         
Näringsdepartimentet RST         
Ändrad tom SFS 1997:782         

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Riksfärdtjänst, avstånd i km                 

0-100 tom 25 år 73 73 73 0 73 0 0% 

  26 år och uppåt 105 105 105 0 105 0 0% 

101-125 tom 25 år 91 91 91 0 91 0 0% 

  26 år och uppåt 130 130 130 0 130 0 0% 

126-150 tom 25 år 115 115 115 0 115 0 0% 

  26 år och uppåt 165 165 165 0 165 0 0% 

151-175 tom 25 år 136 136 136 0 136 0 0% 

  26 år och uppåt 195 195 195 0 195 0 0% 

176-200 tom 25 år 154 154 154 0 154 0 0% 

  26 år och uppåt 220 220 220 0 220 0 0% 

201-225 tom 25 år 178 178 178 0 178 0 0% 

  26 år och uppåt 255 255 255 0 255 0 0% 

226-250 tom 25 år 192 192 192 0 192 0 0% 

  26 år och uppåt 275 275 275 0 275 0 0% 

251-275 tom 25 år 210 210 210 0 210 0 0% 

  26 år och uppåt 300 300 300 0 300 0 0% 

276-300 tom 25 år 224 224 224 0 224 0 0% 

  26 år och uppåt 320 320 320 0 320 0 0% 

301-350 tom 25 år 259 259 259 0 259 0 0% 

  26 år och uppåt 370 370 370 0 370 0 0% 

351-400 tom 25 år 294 294 294 0 294 0 0% 
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  26 år och uppåt 420 420 420 0 420 0 0% 

401-450 tom 25 år 318 318 318 0 318 0 0% 

  26 år och uppåt 455 455 455 0 455 0 0% 

451-500 tom 25 år 336 336 336 0 336 0 0% 

  26 år och uppåt 480 480 480 0 480 0 0% 

501-600 tom 25 år 374 374 374 0 374 0 0% 

  26 år och uppåt 535 535 535 0 535 0 0% 

601-750 tom 25 år 420 420 420 0 420 0 0% 

  26 år och uppåt 600 600 600 0 600 0 0% 

751-1000 tom 25 år 458 458 458 0 458 0 0% 

  26 år och uppåt 655 655 655 0 655 0 0% 

1001-1250 tom 25 år 476 476 476 0 476 0 0% 

  26 år och uppåt 680 680 680 0 680 0 0% 

1251-1500 tom 25 år 490 490 490 0 490 0 0% 

  26 år och uppåt 700 700 700 0 700 0 0% 

Över 1501 tom 25 år 528 528 528 0 528 0 0% 

  26 år och uppåt 755 755 755 0 755 0 0% 

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller något av studentkårernas studentkort som Mecenat och 

studentkortet betalar endast 70% av avgiften. 
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Avgift: Fritidsodling  
       

Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktobermånad    
Taxan för 2023 justeras mot KPI för oktobermånad 2022     

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Fritidsodling                 

Odlingslotter GSN mark 
kr/kvm per 

koloniområde 
0,5 0,5 - 0 Uppräkn m KPI - - 

Stadsodling 
kr/kvm per 

koloniområde 
0 0 - 0 Uppräkn m KPI - - 

         
  

Avgift: Tomrör  
       

Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktobermånad     
Taxan för 2023 justeras mot KPI för oktobermånad 2022    

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Tomrör                 

50 mm per meter 204   - 0 Uppräkn m KPI - - 

110 mm per meter 255   - 0 Uppräkn m KPI - - 

Tillkommande kostnad för rör förlagda i gatumark 

eller torg  
per meter 306   - 0 Uppräkn m KPI - - 

         
Avgift: Cykelparkeringshuset         

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Cykelplats Påbörjat dygn 1 0 0 0 0 0 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 2 40 40 32 8 40 0 0% 
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Cykelplats Påbörjat dygn 3 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 4 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 5 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 6 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 7 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 8 40 40 32 8 40 0 0% 

Cykelplats Påbörjat dygn 9 40 40 32 8 40 0 0% 

         

Avgift: Laddstolpar  
        

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Elladdning av fordon, effekt 22 kW per timme 
Ny avgift 

2022 
90 72 18 90 0 0% 

Elladdning av fordon, effekt 11 kW  per timme 
Ny avgift 

2022 
45 36 9 45 0 0% 

Elladdning av fordon, effekt 3,7 kW per timme 
Ny avgift 

2022 
15 12 3 15 0 0% 

Elladdning av fordon, effekt 1,85 kW per timme 
Ny avgift 

2022 
7 6 1 7 0 0% 
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Idrotts- och fritidsnämnden 

Nämndens index för uppräkning av avgifterna föreslås ändras från PKV (prisindex för 

kommunal verksamhet) till KPI (konsumentprisindex) som fastställs i oktober 2022.  

Motiveringen till indexförändringen är att KPI används vid uppräkning i Uppsala 

kommun gällande hyror för anläggningar och fastigheter vilket relaterar bättre till 
idrotts- och fritidsnämndens avgifter. 

Utöver indexförändringen föreslås mindre justeringar av nämndens taxor och avgifter: 

• Översyn av vissa detaljer har gjorts utifrån att förutsättningarna på vissa 

anläggningar förändrats. 

• Korrigering har gjorts av taxa för konstgräsplaner, v2- 10 vintersäsong, kategori 2 

där beloppet varit felaktigt i prislistan under 2022. Korrekt taxa 2022 är 987kr mot 

de 640kr som nu står i prislistan. 

• Bokning av idrottshallar med rabatterat pris med kort varsel är borttagen till 2023 
då det visat sig vara svårbedömt vad som avses och att bokningssystemet saknar 
stöd för att hantera dessa bokningar. 

• Tillägg av taxa för uthyrning av Brantingsskolans aula samt uthyrning av AV-
utrustning i matsal. 

Beskrivning av de tre olika kategorierna som används i avgiftstabellen (på 
efterföljande sidor) 

Kategori 1: 
Föreningar i Uppsala kommun för idrott och fritidsaktiviteter. 

Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett ålder. 

Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för 

barn och ungdomar. 
Öppen fritidsverksamhet i kommunens regi i anslutning till skoldagen, mellan klockan 
15.00-17.00. 

 

Kategori 2:  

Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala 

kommun.  
Distrikts- och riksförbund för verksamhet på uppdrag från Uppsala kommun. 

 

Kategori 3:  
Övriga; till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner.  

Kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för vuxna.  

För kommersiella verksamheter och arrangemang/matcher av publikt intresse 

upprättas särskilt avtal. 
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Avgift: Markeringsavgift 
        

Gäller från och med 1 januari 2023. Om ej annat anges sker uppräkning med konsumentprisindex (KPI) som fastställs i oktober 2022.       

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 
Taxa 2021 

Kronor inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
    

  Studenternas IP vinter, bandybana                     

2.1 Kategori 1 Timme 336 343   0 Uppr. 2,16% - -     

2.2 Kategori 2 Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

2.3 Kategori 3  Timme 3 243 3 313   0 Uppr. KPI - -     

  Friidrottsarena Gränby                     

3.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

3.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

3.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Friidrottshall IFU arena delad hall                     

4.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

4.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

4.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Friidrottshall IFU arena hela hallen                     

5.1 Kategori 1 Timme 868 887   0 Uppr. 2,16% - -     

5.2 Kategori 2 Timme 868 887   0 Uppr. KPI - -     

5.3 Kategori 3  Timme 1 227 1 253   0 Uppr. KPI - -     

  Gränby ishallar vinter, rink, per bana.                   

6.1 Kategori 1 Timme 179 183   0 Uppr. 2,16% - -     

6.2 Kategori 2 Timme 424 434   0 Uppr. KPI - -     

6.3 Kategori 3  Timme 1 677 1 713   0 Uppr. KPI - -     
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  Gränby ishallar sommar, rink, per bana.                    

7.1 Kategori 1 Timme 596 609   0 Uppr. 2,16% - -     

7.2 Kategori 2 Timme 841 859   0 Uppr. KPI - -     

7.3 Kategori 3  Timme 2 093 2 138   0 Uppr. KPI - -     

  Recoverhallen                     

8.1 Bandyhall, ordinarie säsong Timme 254 
259 + Hallalliansens 

kostnad 
  0 

Uppr.KPI + 

Hallaliannsens 

kostnad 

- -     

  Anders Diöshallen, vecka 11-v 1                     

9.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

9.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

9.3 Kategori 3  Timme 839 857   0 Uppr. KPI - -     

  Anders Diöshallen, vecka 2-v 10                     

10.1 Kategori 1 Timme 336 343   0 Uppr. 2,16% - -     

10.2 Kategori 2 Timme 480 491   0 Uppr. KPI - -     

10.3 Kategori 3  Timme 1 230 1 257   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner A-planer                     

11.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

11.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

11.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner B-planer                     

12.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

12.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

12.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner C-planer                     

13.1 Kategori 1 Timme 122 125   0 Uppr. 2,16% - -     
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13.2 Kategori 2 Timme 280 286   0 Uppr. KPI - -     

13.3 Kategori 3  Timme 436 445   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner 9-spel                     

14.1 Kategori 1 Timme 62 64   0 Uppr. 2,16% - -     

14.2 Kategori 2 Timme 122 125   0 Uppr. KPI - -     

14.3 Kategori 3  Timme 251 257   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner 7-spel                     

15.1 Kategori 1 Timme 62 64   0 Uppr. 2,16% - -     

15.2 Kategori 2 Timme 122 125   0 Uppr. KPI - -     

15.3 Kategori 3  Timme 251 257   0 Uppr. KPI - -     

  Fotbollsplaner, gräsplaner 5-spel                     

16.1 Kategori 1 Timme 62 64   0 Uppr. 2,16% - -     

16.2 Kategori 2 Timme 122 125   0 Uppr. KPI - -     

16.3 Kategori 3  Timme 251 257   0 Uppr. KPI - -     

  
Konstgräsplaner (inklusive Studenternas),  

vecka 2 - v10 vintersäsong 
                  

  Konstgräs uppvärmd                     

17.1 Kategori 1 Timme 626 640   0 Uppr. 2,16% - -     

17.2 Kategori 2 Timme 626 640   0 
987 kr+ Uppr. 

KPI 
- -     

17.3 Kategori 3  Timme 2 012 2 056   0 Uppr. KPI - -     

  Konstgräsplaner 11-spel                     

18.1 Kategori 1 Timme 336 343   0 Uppr. 2,16% - -     

18.2 Kategori 2 Timme 480 491   0 Uppr. KPI - -     

18.3 Kategori 3  Timme 1 230 1 257   0 Uppr. KPI - -     

  Konstgräsplaner 7-spel                     
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19.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

19.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

19.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 11-spel                   

20.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

20.2 Kategori 2 Timme 392 400   0 Uppr. KPI - -     

20.3 Kategori 3  Timme 627 641   0 Uppr. KPI - -     

  Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 7-spel                   

21.1 Kategori 1 Timme 83 85   0 Uppr. 2,16% - -     

21.2 Kategori 2 Timme 195 200   0 Uppr. KPI - -     

21.3 Kategori 3  Timme 313 319   0 Uppr. KPI - -     

  Grusplaner, 11-spel                     

22.1 Kategori 1 Timme 101 104   0 Uppr. 2,16% - -     

22.2 Kategori 2 Timme 185 189   0 Uppr. KPI - -     

22.3 Kategori 3  Timme 251 257   0 Uppr. KPI - -     

  Grusplaner, 7-spel                     

23.1 Kategori 1 Timme 50 51   0 Uppr. 2,16% - -     

23.2 Kategori 2 Timme 89 91   0 Uppr. KPI - -     

23.3 Kategori 3  Timme 251 257   0 Uppr. KPI - -     

  Omklädningsrum, per rum                     

24.1 Kategori 1 Timme 101 104   0 Uppr. 2,16% - -     

24.2 Kategori 2 Timme 134 137   0 Uppr. KPI - -     

24.3 Kategori 3  Timme 134 137   0 Uppr. KPI - -     

  Idrottshallar                     

  Idrottshall stor > 600 kvm                     
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25.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

25.2 Kategori 2 Timme 313 319   0 Uppr. KPI - -     

25.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Idrottshall mellan                     

26.1 Kategori 2 Timme   502   0 Uppr. KPI - -     

  Idrottshall liten                     

26.1 Kategori 1 Timme 117 120   0 Uppr. 2,16% - -     

26.2 Kategori 2 Timme 219 223   0 Uppr. KPI - -     

26.3 Kategori 3  Timme 324 331   0 Uppr. KPI - -     

  Övernattning i liten idrottshall                     

  Vardagar kl 20.00-06.00                     

  Helger kl 18.00-08.00                     

27.1 Kategori 1 Dygn 1 174 1 199   0 Uppr. 2,16% - -     

27.2 Kategori 2 Dygn 1 174 1 199   0 Uppr. KPI - -     

27.3 Kategori 3  Dygn 1 174 1 199   0 Uppr. KPI - -     

  Övernattning i stor idrottshall                     

  Vardagar kl 20.00-06.00                     

  Helger kl 18.00-08.00                     

28.1 Kategori 1 Dygn 1 845 1 885   0 Uppr. 2,16% - -     

28.2 Kategori 2 Dygn 1 845 1 885   0 Uppr. KPI - -     

28.3 Kategori 3  Dygn 1 845 1 885   0 Uppr. KPI - -     

  Simbana                     

  50 meter                     

29.1 Kategori 1   117 120   0 Uppr. 2,16% - -     
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29.2 Kategori 2   219 224   0 Uppr. KPI - -     

  25 meter                     

30.1 Kategori 1   59 60   0 Uppr. 2,16% - -     

30.2 Kategori 2   110 112   0 Uppr. KPI - -     

  Almunge simhall                     

31.1 Kategori 1 Timme 380 388   0 Uppr. 2,16% - -     

31.2 Kategori 2 Timme 480 491   0 Uppr. KPI - -     

31.3 Kategori 3  Timme 580 593   0 Uppr. KPI - -     

  Skidlift Sunnersta                     

  Vardagar utom skollov kl 09.30-17.00                     

32.1 Kategori 1 Timme 168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

32.2 Kategori 2 Timme 397 406   0 Uppr. KPI - -     

32.3 Kategori 3  Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

  Dagkort barn upp till 6 år Dag Gratis Gratis   0 Gratis - -     

  

Dagkort senior 65 år och över, Dagkort 

barn mellan, det år barnet fyller 7-17 

år 

Dag 100 100   0 100 - -     

  Dagkort  vuxen Dag 210 210   0 210 - -     

  Säsongskort Vuxen 1 200 1 200   0 1 200 - -     

  Säsongskort, år barnet fyller 
Barn, 7-17 år/ 

Senior 
800 800   0 800 - -     

  Halvdagskort, kl 13-16.00   
40% rabatt på ord. 

pris på resp. dagkort 

40% rabatt på ord. 

pris på resp. 

dagkort 

  0 
40% rabatt på ord. 

pris 
- -     

  Kvällskort, kl 17-21.00   
30% rabatt på ord. 

pris 

30% rabatt på ord. 

pris 
  0 

30% rabatt på ord. 

pris 
- -     
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Tidigt köp erbjudande av säsongskort om du köper ditt kort 

innan 15/12.Få pengarna tillbaka om anläggnigen inte 

öppnat innan 1/2. 

30% rabatt på ord. 

Säsongskort 

30% rabatt på ord. 

Säsongskort 
  0 

30% rabatt på ord. 

Säsongskort 
- -     

  Kap                     

33.1 Kategori 1   168 171   0 Uppr. 2,16% - -     

33.2 Kategori 2   168 171   0 Uppr. KPI - -     

33.3 Kategori 3   336 343   0 Uppr. KPI - -     

  Pilsbo lägergård 
Dygn kl 13.00-

11.00 
                  

34.1 Kategori 1 Dygn 1 442 1 473   0 Uppr. 2,16% - -     

34.2 Kategori 2 Dygn 4 047 4 134   0 Uppr. KPI - -     

34.3 Kategori 3  Dygn 4 047 4 134   0 Uppr. KPI - -     

  Pilsbo lägergård                     

35.1 Kategori 1 Timme 144 147   0 Uppr. 2,16% - -     

35.2 Kategori 2 Timme 405 413   0 Uppr. KPI - -     

35.3 Kategori 3  Timme 405 413   0 Uppr. KPI - -     

  Grand, nedre plan vardagar                     

36.1 Kategori 1 Timme 114 116   0 Uppr. 2,16% - -     

36.2 Kategori 2 Timme 211 216   0 Uppr. KPI - -     

36.3 Kategori 3  Timme 325 332   0 Uppr. KPI - -     

  Ljud- och ljusanläggning, lilla PA-anläggningen                   

37.1 Kategori 1 Tillfälle 543 554   0 Uppr. 2,16% - -     

37.2 Kategori 2 Tillfälle 543 554   0 Uppr. KPI - -     

37.3 Kategori 3  Tillfälle 543 554   0 Uppr. KPI - -     

  Ljud- och ljusanläggning, stora PA-anläggningen                   

38.1 Kategori 1 Timme 543 554   0 Uppr. 2,16% - -     
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38.2 Kategori 2 Timme 543 554   0 Uppr. KPI - -     

38.3 Kategori 3  Timme 543 554   0 Uppr. KPI - -     

  Ljud- och ljusanläggning, Backline-anläggningen                   

39.1 Kategori 1 Tillfälle 814 832   0 Uppr. 2,16% - -     

39.2 Kategori 2 Tillfälle 814 832   0 Uppr. KPI - -     

39.3 Kategori 3  Tillfälle 814 832   0 Uppr. KPI - -     

  Mobilt bredband                     

40.1 Kategori 1 Påbörjat dygn 112 114   0 Uppr. 2,16% - -     

40.2 Kategori 2 Påbörjat dygn 224 229   0 Uppr. KPI - -     

40.3 Kategori 3  Påbörjat dygn 238 243   0 Uppr. KPI - -     

  Skollokaler och övriga lokaler, lärosal                   

41.1 Kategori 1 Timme 33 33   0 Uppr. 2,16% - -     

41.2 Kategori 2 Timme 121 124   0 Uppr. KPI - -     

41.3 Kategori 3  Timme 244 249   0 Uppr. KPI - -     

  Skollokaler och övriga lokaler, ämnessal/skrivsal                   

42.1 Kategori 1 Timme 59 60   0 Uppr. 2,16% - -     

42.2 Kategori 2 Timme 214 219   0 Uppr. KPI - -     

42.3 Kategori 3  Timme 429 438   0 Uppr. KPI - -     

  Skollokaler och övriga lokaler, skolrestaurang/matsal                   

43.1 Kategori 1 Timme 81 83   0 Uppr. 2,16% - -     

43.2 Kategori 2 Timme 305 312   0 Uppr. KPI - -     

43.3 Kategori 3  Timme 610 623   0 Uppr. KPI - -     

  AV utrustning i matsal                   
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44.1 Kategori 1 Tillfälle 0 0   25% 50 50       

44.2 Kategori 2 Tillfälle 0 0   25% 100 100       

44.3 Kategori 3  Tillfälle 0 0   25% 200 200       

  Nyby servicehus, pentry                   

45.1 Kategori 1 Timme 49 50   0 Uppr. 2,16% - -     

45.2 Kategori 2 Timme 121 124   0 Uppr. KPI - -     

45.3 Kategori 3  Timme 244 249   0 Uppr. KPI - -     

  Brantingskolans aula                   

46.1 Kategori 1 Timme 0 0   0 180 180       

46.2 Kategori 2 Timme 0 0   0 500 500       

46.3 Kategori 3  Timme 0 0   0 950 950       

  Tillfällig förläggning i skola                   

  Övernattning i klassrum                     

47.1 Kategori 1 Dygn 422 431   0 Uppr. 2,16% - -     

47.2 Kategori 2 Dygn 422 431   0 Uppr. KPI - -     

47.3 Kategori 3  Dygn 422 431   0 Uppr. KPI - -     

  Aula, vid tillfällig förläggning                   

48.1 Kategori 1 Dygn 617 630   0 Uppr. 2,16% - -     

48.2 Kategori 2 Dygn 617 630   0 Uppr. KPI - -     

48.3 Kategori 3  Dygn 617 630   0 Uppr. KPI - -     

  Matsal, vid tillfällig förläggning                     

49.1 Kategori 1 Dygn 617 630   0 Uppr. 2,16% - -     

49.2 Kategori 2 Dygn 617 630   0 Uppr. KPI - -     

49.3 Kategori 3  Dygn 617 630   0 Uppr. KPI - -     
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49.4 
Ej återställd lokal enligt 

bokningsregler 

Hyrestillfälle per 

sal eller hall 

500 + faktisk kostnad 

för arbetstid 

500 + faktisk 

kostnad för 

arbetstid 

    

500 + faktisk 

kostnad för 

arbetstid 

- -     

49.5 Extra städ 
Hyrestillfälle per 

sal eller hall 

500 + faktisk kostnad 

för arbetstid 

500 + faktisk 

kostnad för 

arbetstid 

    

500 + faktisk 

kostnad för 

arbetstid 

- -     

  Idrottshall skoltaxa                     

  
Skolornas hyror för idrottslokaler sker enligt 

självkostnadsprincipen  
                  

50.1 Stor hall Timme 629 642   0 Uppr. KPI - -     

50.2 Mellanstorhall Timme 491 502   0 Uppr. KPI - -     

50.3 Liten hall Timme 332 339   0 Uppr. KPI - -     

  Matchhyror                     

51.1 
Gränby ishall, A hallen, 

hockeyallsvenskan 
Kr per match 7 523 7 685   0 Uppr. KPI - -     

51.2 Rosendalshallen, högsta ligan/div. Kr per match 3 009 3 074   0 Uppr. KPI - -     

51.3 
Fotbollsmatch elitettan och högre för 

dam, div. 1  och högre herr 
Kr per match 3 009 3 074   0 Uppr. KPI - -     

  Prislista för evenemang i kategori 3                     

52.1 Uppsala friidrottsarena i Gränby Dag 23 571 24 080   0 Uppr. KPI - -     

52.2 Gränby ishall A med is Dag 26 880 27 461   0 Uppr. KPI - -     

52.3 SEB USIF Arena Dag 12 036 12 296   0 Uppr. KPI - -     

52.4 Studenternas bandyarena med is Dag 49 649 50 721   0 Uppr. KPI - -     

52.5 Studenternas bandyarena utan is Dag 24 824 25 360   0 Uppr. KPI - -     

  
Studenternas IP sommar, 

fotbollsplan  
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53.1 
Träning och matcher för 

elitfotbollsföreningar 
  Enligt särskild avtal med idrotts- och fritidsnämnden 0 

Enligt särskild 

avtal med  

idrotts- och 

fritidsnämnden 

- -     

  
Enbart fotbollsplan, Studenternas 

IP 
                    

54.1 Kategori 1 Timme 626 640   0 Uppr. 2,16% - -     

54.2 Kategori 2 Timme 626 640   0 Uppr. KPI - -     

54.3 Kategori 3  Timme 2 012 2 056   0 Uppr. KPI - -     

54.4 Fotbollsplan + västra läktaren Timme  

Taxa för 

markeringsavgift 

enligt kategori ovan+ 

5140kr/läktare 

Taxa för 

markeringsavgift 

enligt kategori 

ovan+ 

5251kr/läktare 

  0 

Taxa för 

markeringsavgift 

enligt kategori 

ovan+ 

xxxkr/läktare 

- -     

54.5 Hela arenan dygn 116 164 118 673   0 Uppr. KPI - -     

  Uppsala zummer zone, hela ytan                     

55.1 Kategori 1 Timme 504 515   0 Uppr. 2,16% - -     

55.2 Kategori 2 Timme 1 176 1 201   0 Uppr. KPI - -     

55.3 Kategori 3  Timme 1 878 1 919   0 Uppr. KPI - -     

  Uppsala zummer zone, Stora ytorna                     

56.1 Kategori 1 Timme 117 120   0 Uppr. 2,16% - -     

56.2 Kategori 2 Timme 219 224   0 Uppr. KPI - -     

56.3 Kategori 3  Timme 324 331   0 Uppr. KPI - -     

  
Uppsala zummer zone, Street 

basket helplan 
                    

57.1 Kategori 1 Timme 100 102   0 Uppr. 2,16% - -     
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57.2 Kategori 2 Timme 178 182   0 Uppr. KPI - -     

57.3 Kategori 3  Timme 502 513   0 Uppr. KPI - -     

  
Uppsala zummer zone, Street 

basket halvplan 
                    

58.1 Kategori 1 Timme 50 51   0 Uppr. 2,16% - -     

58.2 Kategori 2 Timme 89 91   0 Uppr. KPI - -     

58.3 Kategori 3  Timme 251 256   0 Uppr. KPI - -     

  Uppsala zummer zone, Minitennis                     

59.1 Kategori 1 Timme 50 51   0 Uppr. 2,16% - -     

59.2 Kategori 2 Timme 89 91   0 Uppr. KPI - -     

59.3 Kategori 3  Timme 251 256   0 Uppr. KPI - -     

  LED Skärmar                     

60.1 Kategori 1 Timmar Pris på offert Pris på offert   25% Pris på offert - -     

60.2 Kategori 2 Timmar Pris på offert Pris på offert   25% Pris på offert - -     

60.3 Kategori 3  Timmar Pris på offert Pris på offert   25% Pris på offert - -     

  Uppsala boulhall, pris per bana                     

61.1 Kategori 1 Timme 29 30   0 Uppr. 2,16% - -     

61.2 Kategori 2 Timme 50 51   0 Uppr. KPI - -     

61.3 Kategori 3  Timme 100 102   0 Uppr. KPI - -     

  Uppsala boulhall, pris för mötesrum                     

62.1 Kategori 1 Timme 32 33   0 Uppr. 2,16% - -     

62.2 Kategori 2 Timme 56 57   0 Uppr. KPI - -     

62.3 Kategori 3  Timme 84 86   0 Uppr. KPI - -     

  
Uppsala boulehall, pris för hela 

anläggningen exkl. mötesrum 
                    

63.1 Kategori 1 Timme 168 172   0 Uppr. 2,16% - -     
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63.2 Kategori 2 Timme 313 320   0 Uppr. KPI - -     

63.3 Kategori 3  Timme 629 643   0 Uppr. KPI - -     

  IP skogen Kr/dygn                   

  Tält 3,3x5,0 m                     

64.1 Kategori 1 Dygn 231 236   25% Uppr. 2,16% - -     

64.2 Kategori 2 Dygn 569 581   25% Uppr. KPI - -     

64.3 Kategori 3  Dygn 759 775   25% Uppr. KPI - -     

  Tält 5,0x7,5                      

65.1 Kategori 1 Dygn 247 252   25% Uppr. 2,16% - -     

65.2 Kategori 2 Dygn 759 775   25% Uppr. KPI - -     

65.3 Kategori 3  Dygn 1 012 1 033   25% Uppr. KPI - -     

  Tält 5,0x10,0                      

66.1 Kategori 1 Dygn 379 388   25% Uppr. 2,16% - -     

66.2 Kategori 2 Dygn 1 096 1 120   25% Uppr. KPI - -     

66.3 Kategori 3  Dygn 1 201 1 227   25% Uppr. KPI - -     

  Bilsläpkärra 1030 kg Kapell                     

67.1 Kategori 1 Dygn 190 194   25% Uppr. 2,16% - -     

67.2 Kategori 2 Dygn 569 581   25% Uppr. KPI - -     

67.3 Kategori 3  Dygn 925 945   25% Uppr. KPI - -     

  Tidtagarenhet T-6                     

68.1 Kategori 1 Dygn 122 125   25% Uppr. 2,16% - -     

68.2 Kategori 2 Dygn 293 299   25% Uppr. KPI - -     

68.3 Kategori 3  Dygn 400 409   25% Uppr. KPI - -     

  Speakerklocka Regnly                     

69.1 Kategori 1 Dygn 122 125   25% Uppr. 2,16% - -     
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69.2 Kategori 2 Dygn 366 374   25% Uppr. KPI - -     

69.3 Kategori 3  Dygn 488 499   25% Uppr. KPI - -     

  Startur elektroniskt                     

70.1 Kategori 1 Dygn 122 125   25% Uppr. 2,16% - -     

70.2 Kategori 2 Dygn 366 374   25% Uppr. KPI - -     

70.3 Kategori 3  Dygn 488 499   25% Uppr. KPI - -     

  Talförstärkare, trådlös                     

71.1 Kategori 1 Dygn 84 85   25% Uppr. 2,16% - -     

71.2 Kategori 2 Dygn 251 256   25% Uppr. KPI - -     

71.3 Kategori 3  Dygn 334 341   25% Uppr. KPI - -     

  
Ljudanläggning blåtand och 

mikrofon                 
    

72.1 Kategori 1 Dygn 193 197   25% Uppr. 2,16% - -     

72.2 Kategori 2 Dygn 578 591   25% Uppr. KPI - -     

72.3 Kategori 3  Dygn 771 788   25% Uppr. KPI - -     

  Elverk 2.2kwA                     

73.1 Kategori 1 Dygn 225 230   25% Uppr. 2,16% - -     

73.2 Kategori 2 Dygn 675 689   25% Uppr. KPI - -     

73.3 Kategori 3  Dygn 900 919   25% Uppr. KPI - -     

  Spänningsutjämnare UPS 600                     

74.1 Kategori 1 Dygn 51 53   25% Uppr. 2,16% - -     

74.2 Kategori 2 Dygn 154 158   25% Uppr. KPI - -     

74.3 Kategori 3  Dygn 206 210   25% Uppr. KPI - -     

  Bilbatteri                     

75.1 Kategori 1 Dygn 26 26   25% Uppr. 2,16% - -     

75.2 Kategori 2 Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     
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75.3 Kategori 3  Dygn 103 105   25% Uppr. KPI - -     

  Display, digital klocka                     

76.1 Kategori 1 Dygn 90 92   25% Uppr. 2,16% - -     

76.2 Kategori 2 Dygn 270 276   25% Uppr. KPI - -     

76.3 Kategori 3  Dygn 360 368   25% Uppr. KPI - -     

  Flaggspett                     

77.1 Kategori 1 Dygn 5 5   25% Uppr. 2,16% - -     

77.2 Kategori 2 Dygn 15 16   25% Uppr. KPI - -     

77.3 Kategori 3  Dygn 21 21   25% Uppr. KPI - -     

  Avstängningsrep på vinda 100m                     

78.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     

78.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

78.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     

  Startskynke                     

79.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     

79.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

79.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     

  Målskynke                     

80.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     

80.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

80.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     

  Ställning till skynken                     

81.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     

81.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

81.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     
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  Tävling pågår, skylt                     

82.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

82.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

82.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Parkeringsspadar                     

83.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

83.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

83.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Parkeringsvästar                     

84.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

84.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

84.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Kabelvindor 1-fas 25m                     

85.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

85.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

85.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Kopplingsboxar 4 uttag                     

86.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

86.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

86.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Strålkastare                     

87.1 Kategori 1 Dygn 9 9   25% Uppr. 2,16% - -     

87.2 Kategori 2 Dygn 26 26   25% Uppr. KPI - -     

87.3 Kategori 3  Dygn 36 37   25% Uppr. KPI - -     

  Jordfelsbrytare                     
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88.1 Kategori 1 Dygn 13 13   25% Uppr. 2,16% - -     

88.2 Kategori 2 Dygn 39 39   25% Uppr. KPI - -     

88.3 Kategori 3  Dygn 51 53   25% Uppr. KPI - -     

  Säkringsbox 3-fas till 1-fas (Elbjörn)                      

89.1 Kategori 1 Dygn 26 26   25% Uppr. 2,16% - -     

89.2 Kategori 2 Dygn 51,4 53   25% Uppr. KPI - -     

89.3 Kategori 3  Dygn 103 105   25% Uppr. KPI - -     

  Stolar, hopfällbara                     

90.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     

90.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

90.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     

  Bord, hopfällbara                     

91.1 Kategori 1 Dygn 39 39   25% Uppr. 2,16% - -     

91.2 Kategori 2 Dygn 116 118   25% Uppr. KPI - -     

91.3 Kategori 3  Dygn 154 158   25% Uppr. KPI - -     

  Bänk med bockar                     

92.1 Kategori 1 Dygn 45 46   25% Uppr. 2,16% - -     

92.2 Kategori 2 Dygn 135 138   25% Uppr. KPI - -     

92.3 Kategori 3  Dygn 180 184   25% Uppr. KPI - -     

  Hjärtstartare/Defibrillator                     

93.1 Kategori 1 Dygn 122 125   25% Uppr. 2,16% - -     

93.2 Kategori 2 Dygn 366 374   25% Uppr. KPI - -     

93.3 Kategori 3  Dygn 488 499   25% Uppr. KPI - -     

  Stege 3 steg, 70cm                     

94.1 Kategori 1 Dygn 19 20   25% Uppr. 2,16% - -     
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94.2 Kategori 2 Dygn 58 59   25% Uppr. KPI - -     

94.3 Kategori 3  Dygn 77 79   25% Uppr. KPI - -     

  Stege 5 steg, 115cm                     

95.1 Kategori 1 Dygn 32 33   25% Uppr. 2,16% - -     

95.2 Kategori 2 Dygn 77,1 79   25% Uppr. KPI - -     

95.3 Kategori 3  Dygn 129 131   25% Uppr. KPI - -     

  Vattenpump motordriven                     

96.1 Kategori 1 Dygn 231 236   25% Uppr. 2,16% - -     

96.2 Kategori 2 Dygn 694 709   25% Uppr. KPI - -     

96.3 Kategori 3  Dygn 925 945   25% Uppr. KPI - -     

  Vattendunk, 25ltr, på ställning                     

97.1 Kategori 1 Dygn 32 33   25% Uppr. 2,16% - -     

97.2 Kategori 2 Dygn 96 98   25% Uppr. KPI - -     

97.3 Kategori 3  Dygn 129 131   25% Uppr. KPI - -     

  Upphängningsrör för dukar                     

98.1 Kategori 1 Dygn 5 5   25% Uppr. 2,16% - -     

98.2 Kategori 2 Dygn 15 16   25% Uppr. KPI - -     

98.3 Kategori 3  Dygn 21 21   25% Uppr. KPI - -     

  Koner st                     

99.1 Kategori 1 Dygn 13 13   25% Uppr. 2,16% - -     

99.2 Kategori 2 Dygn 39 39   25% Uppr. KPI - -     

99.3 Kategori 3  Dygn 51 53   25% Uppr. KPI - -     

  Jeepdunk                     

100.1 Kategori 1 Dygn 13 13   25% Uppr. 2,16% - -     

100.2 Kategori 2 Dygn 39 39   25% Uppr. KPI - -     
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100.3 Kategori 3  Dygn 51 53   25% Uppr. KPI - -     

  Säckställ                     

101.1 Kategori 1 Dygn 13 13   25% Uppr. 2,16% - -     

101.2 Kategori 2 Dygn 39 39   25% Uppr. KPI - -     

101.3 Kategori 3  Dygn 51 53   25% Uppr. KPI - -     

 
             

Kategori 1         
    

Föreningar i Uppsala kommun för idrott och fritidsaktiviteter 

Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett ålder. 

Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för barn och ungdomar. 

Öppen fritidsverksamhet i kommunens regi i anslutning till skoldagen, mellan klockan 15.00-17.00 

    

Kategori 2         
    

Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala kommun.  

Distrikts- och riksförbund för verksamhet på uppdrag från Uppsala kommun 
    

Kategori 3         
    

Övriga; till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner.  

Kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för vuxna.  

För kommersiella verksamheter och arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret 

Inga förändringar föreslås 2023.  

Gäller tillsvidare från och med 1 januari 2023         
         

Avgift vid kopiering och utlämnande av allmän handling, ej momspliktig verksamhet      

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 

2021 

Kronor 

exkl 

moms 

Taxa 

2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
    

                      

Papperskopior/fax Kronor för 10 sidor 50 50 50 0 50 0 0%     

Papperskopior/fax 
Kronor per sida 

utöver 10 sidor 
2 2 2 0 2 0 0%     

Avskrift 

Kronor per 

påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 

90 90 90 0 90 0 0%     

Videoband Kronor per band 600 600 600 0 600 0 0%     

Ljudband Kronor per band 120 120 120 0 120 0 0%     

DISTRIBUTION                     

Portokostnad (handlingar över 20 g), eventuell 

postförskottsavgift, eller andra kostnader för att med 

post, bud eller liknande skicka begärda handlingar 

till beställaren. 

Enl. gällande taxa                   
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Externa avgifter vid stadsarkivet i Uppsala, ej momspliktig verksamhet 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 

2021 

Kronor 

exkl 

moms 

Taxa 

2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
    

1.BEVIS, UTDRAG, AVSKRIFTER SAMT UTSKRIFT 

FRÅN LJUDUPPTAGNING 
                    

Avgift tas ut enligt 17 och 18 §§ avgiftsförordningen 
Kronor per 

påbörjad kvart 
90 90 90 0 90 0 0%     

Betygsavskrift Kronor per styck 180 180 180 0 180 0 0%     

2. REPRODUKTION                     

Reproduktion (egen produktion)                     

a) Fotokopiering från papper, utskrift på papper från 

mikrofilm eller ADB-upptagning/digital fil 
                    

Svart/vit kopia/utskrift A4, kronor per styck 4 4 4 0 4 0 0%     

Svart/vit kopia/utskrift 
Större än A4, kronor 

per styck 
8 8 8 0 8 0 0%     

Färgkopia/utskrift A4, kronor per styck 5 5 5 0 5 0 0%     

Färgkopia/utskrift 
Större än A4, kronor 

per styck 
10 10 10 0 10 0 0%     

b) Skanning                     

Avgift per fil (se filavgift nedan)                     

c) Digital fotografering                     

Avser arrangering och hantering av utrustning. 
Kronor per 

påbörjad kvart 
90 90 90 0 90 0 0%     

Avgift för lagringsmedia eller distribution tillkommer.                     

Avgift för efterbehandling enl. 2e kan tillkomma.                     
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d) Fotografier, spelfilm, ljud, video, multimedia, 

digitala handlingar 
                    

Tillämpliga avgifter kombineras:                     

Distribution                     

Lagringsmedium                     

Filavgift                     

Avgift för efterbehandling enl. 2e kan tillkomma.                     

Användaravgift enligt Svenska Museiföreningens taxa 

eller avtal med fotograf kan tillkomma. 
                    

e) Efterbehandling av digitalt material                     

Avser redigering m fl särskilda åtgärder 
Kronor per 

påbörjad kvart 
90 90 90 0 90 0 0%     

Reproduktion (extern produktion)                     

Reproduktion som stadsarkivet inte tillhandahåller 

medför kostnad enligt utförande entreprenörens 

prislista 

                    

3. DISTRIBUTION                     

Filöverföring via e-post: Avgift per distribuerad 

fil tillkommer (se filavgift) 
Överföring 10 10 10 0 10 0 0%     

Portokostnad (postförskottsavgift och 

försändelse över 20 g 
Enl. gällande taxa                   

Telefax Avgift enl. 2a                   

4. LAGRINGSMEDIA                     

CD Kronor per styck 10 10 10 0 10 0 0%     

DVD, VHS Kronor per styck 30 30 30 0 30 0 0%     

Diskett Kronor per styck 5 5 5 0 5 0 0%     

5. FILAVGIFT                     
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Debiteras ej då särskild sammanställning inte behöver göras ( t ex vid 

kopiering av cd-skiva el dylikt). Då debiteras endast för lagringsmedium. 
                  

Debiteras vid:                     

Manuell sammanställning av filer (till lagringsmedium eller e-

postmeddelande t ex). 
                  

Digitalisering av analogt material (skanning, digitalfotografering, 

videokonvertering mm). 
                  

6. EXTERNA STUDIEBESÖK/VISNINGAR                     

Dagtid Ingen avgift                   

Kvällstid Kronor per timme 200 200 200 0 200 0 0%     

Speciella arrangemang Enl överenskommelse               

7. EXTERNA FORSKARFÖRFRÅGNINGAR                     

Upplysningar om arkivbestånd och tillhandahållande  Ingen avgift                   

Upplysningar om uppgifter i arkivhandlingar som inte 

kräver omfattande efterforskning 
Ingen avgift 200 200 200 0 200 0 0%     

Omfattande efterforskningar, avgift för tid 

överstigande 1 timme 

Kronor per 

påbörjad kvart 
90 90 90 0 90 0 0%     
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Kommunstyrelsen – Stadsbyggnadsförvaltningen 

Avgifterna omfattar fritidsodling; upplåtelser av Odlingslotter kommunal mark samt Stadsodling. Gatu- och samhällsmiljönämnden har motsvarande avgift för 

fritidsodling på allmän plats. 

Avgiften justeras årligen med KPI (konsumentprisindex) i oktober månad. 

Inga förändringar föreslås utöver ordinarie indexuppräkning. Avgiften för Stadsodling föreslås även för 2023 sättas till noll kronor. 

Avgift: Fritidsodling 
        

Giltighetstid: Tillsvidare. Justeras årligen mot KPI (konsumentprisindex) för oktobermånad     

   

Taxan för 2023 justeras mot KPI för oktobermånad 2022         

   
   

Avgiften kan justeras i enskilda fall beroende på områdets förutsättningar. Beslut om justering av avgiften, fattas av kommunstyrelsen eller utskott till 

kommunstyrelsen. 
   

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

Fritidsodling                    

Odlingslotter kommunal mark 
kr/kvm per 

koloniområde 
0,5 0,5 - 0 Uppräkning  KPI - -    

Stadsodling   0 0 0 0 0 0 0,0%    
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Kulturnämnden 

Följande förändringar föreslås av taxor och avgifter 2023 (jämfört med 2022): 

1. Samtliga taxor och avgifter räknas upp med PKV, indexmånad augusti 2022. 

Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att taxor och avgifter ska anpassas till 

den rådande kostnadsutvecklingen i samhället. Den föreslagna justeringen innebär 

att samtliga taxor och avgifter räknas upp med 5,8 procent, för att sedan avrundas 

till hela 1/5/25/50-tal kronor.   

Avgifter som är undantagna från indexuppräkning är deltagande i fritidsklubb, 

terminsavgifter kulturskola (exklusive ämneskurs i musik från 21 år och uppåt) 

samt entréavgift till allaktivitetshuset Allis för ålder 0-18 år.   

 

2. Avgift för att hyra Bibliotek Uppsalas lokaler har setts över och förändring föreslås 

utöver indexuppräkning. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att 

administrationen för Bibliotek Uppsala ska minska samt att avgiften minst ska 

täcka Bibliotek Uppsalas kostnader för arrangemanget. Den föreslagna justeringen 

innebär att några avgifter tas bort och andra avgifter höjs utöver indexuppräkning.   
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Avgifter Bibliotek Uppsala  
       

 

Taxan/avgiften avser Enhet Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Avgifter i samband med bibliotekslån:                   

Övertidsavgift för medier som inte lämnas i tid kr/dag 3 3 3 0 3 0 0,0%   

Högsta avgift per återlämningstillfälle kr  100 100 108 0 110 10 10,0%   

Påminnelseavgift. Skickas två gånger innan fakturering. kr 25 25 27 0 25 0 0,0%   

Avgifter borttappade böcker, filmer m.m.                   

Vuxenbok inkl. ljudbok kr/st 300 310 324 0 320 10 3,2%   

Barn- och ungdomsbok inkl. ljudbok kr/st 150 150 162 0 160 10 6,7%   

Pocketbok kr/st 150 150 162 0 160 10 6,7%   

Tidskrifter, enstaka nummer kr/st 150 150 162 0 160 10 6,7%   

DVD med lånerättigheter för bibliotek kr/st 500 510 540 0 540 30 5,9%   

Musik-CD kr/st 200 200 216 0 220 20 10,0%   

TV-spel kr/st 500 510 540 0 540 30 5,9%   

Dyrbart och svårersättligt material t ex språkkurser kr/st 
Individuell 

avgift 

Individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    1 

Fjärrlån kr/st 

Taxa från 

utlånande 

bibliotek 

Taxa från 

utlånande 

bibliotek 

Taxa från 

utlånande 

bibliotek 

0 

Taxa från 

utlånande 

bibliotek 

      

Bibliotekslånekort                   

Första bibliotekslånekortet kr/st 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Nytt bibliotekslånekort, vuxen kr/st 20 20 22 0 20 0 0,0%   
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Nytt bibliotekslånekort, barn till och med 18 år kr/st 10 10 11 0 10 0 0,0%   

Kopieringskostnad                   

A4 svartvit kopia kr/st 2 2 2 0 2 0 0,0%   

A3 svartvit kopia kr/st 4 4 3 1 4 0 0,0%   

A4 färgkopia kr/st 6 6 5 1 6 0 0,0%   

A3 färgkopia kr/st 12 12 10 3 13 1 8,3%   

Faxkostnader Gottsundabiblioteket                   

Inom Sverige, första sidan kr 10 10 9 2 11 1 10,0%   

Inom Europa, första sidan kr 20 20 17 4 20 0 0,0%   

Övriga världen, första sidan kr 30 30 26 6 30 0 0,0%   

Inom Sverige/Europa/Övriga världen, sidan 2 och efterföljande sidor kr/sida 5 5 4 1 5 0 0,0%   

Mottagning av fax kr/sida 5 5 4 1 5 0 0,0%   

Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket och Drömverkstan                   

Hyra till ideella föreningar, allmännyttiga organisationer i Uppsala 

kommun, kommunala verksamheter exklusive kulturförvaltningen 
kr/tim 375 380 500 0 500 120 31,6%   

Hyra till kommersiella aktörer, privatpersoner, föreningar från andra 

kommuner. 
kr/tim 

Individuell 

avgift 

Individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    1,2 

Hyra av Glasgården                   

Hyra till ideella föreningar, allmännyttiga organisationer i Uppsala 

kommun, kommunala verksamheter exklusive kulturförvaltningen 
kr/tim 625 640 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    1,2 

Hyra till kommersiella aktörer, privatpersoner, föreningar från andra 

kommuner. 
kr/tim 

Individuell 

avgift 

Individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    1,2 

Hyra av lokal alla bibliotek i Uppsala, exkl Mallas sal, Glasgården, 

Drömverkstan 

Hyra till ideella föreningar, allmännyttiga organisationer i Uppsala 

kommun, kommunala verksamheter inklusive kulturförvaltningen 
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Avgiftsfritt om ingen avgift tas ut av de deltagande kr/4 tim 125 130 0 0 0 -130 -100,0%   

Avgiftsfritt lån av lokal kan ske vid enstaka tillfällen (ej stående 

bokningar) 
kr/4 tim 125 130 0 0 0 -130 -100,0%   

Om avgift tar ut av de deltagande, t.ex. entréavgift eller kursavgift kr/4 tim 125 130 500 0 500 370 284,6%   

Digitala tjänster                   

Digitala tjänster   
Individuell 

avgift 

Individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    1 

          

1) Avgiften beslutas av Bibliotek Uppsalas chef.         
 

2) Hyresnivån bestäms i dialog mellan Bibliotek Uppsala och den som hyr. I hyressättningen ska vägas in om hyresgästen avser att ta ut avgift för sitt arrangemang eller om 

arrangemanget på något annat sätt är avsett att bidra till någon form av ekonomisk vinning samt vilken av bibliotekets lokaler som avses. 
 

         
 

Avgifter Biotopia          

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Guidning                    

Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner 
kr/guidnin

g 
800 820 864 0 860 40 4,9%   

Guidning allmänhet (grupp) under öppettid t o m 20 perser 
kr/guidnin

g 
800 820 864 0 860 40 4,9%   

Guidning allmänhet (grupp) under öppettid, 20-40 personer 
kr/guidnin

g 
1 300 1 325 1 404 0 1 400 75 5,7%   

Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, t o m 20 personer 
kr/guidnin

g 
1 200 1 225 1 296 0 1 300 75 6,1%   

Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, 20-40 personer 
kr/guidnin

g 
1 700 1 725 1 836 0 1 825 100 5,8%   
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Kurser, programverksamhet, naturguidning och evenemang  kr/st 
varierande 

avgift 

varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    4 

Hyra av Biolabbet, labbet på nedervåningen och Naturskolans 

undervisningslokal: 
                  

A. Under öppettider                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/tim 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/tim 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/tim 100 100 108 0 110 10 10,0%   

B. Efter öppettider (personalkostnader kan tillkomma)                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/tim 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/tim 75 75 81 0 80 5 6,7%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner. För kommersiella verksamheter och 

avgiftsbelagda evenemang upprättas särskilt avtal 

kr/tim 150 150 162 0 160 10 6,7%   

Digitala tjänster                   

Digitala tjänster   
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    4 

          

4) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Biotopias chef. 
 

         
 

Avgifter Fritid Uppsala          
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Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Hyra Grand                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/tim 120 120 130 0 130 10 8,3%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/tim 220 220 238 0 240 20 9,1%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/tim 325 330 351 0 350 20 6,1%   

Teknikhyra Grand                    

Stora ljudanläggningen inklusive ljus kr/tim 500 510 540 0 540 30 5,9%   

Lilla ljudanläggningen 
kr/tillfälle, 

dygn 
500 510 540 0 540 30 5,9%   

Ljudanläggning kr/tillfälle  750 770 810 0 810 40 5,2%   

Hyra Allis (Danssal, Kampsport, Ateljé, Konferensrum, Föreningskontor, Teaterrum).               

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/tim 120 120 130 0 130 10 8,3%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/tim 220 220 238 0 240 20 9,1%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/tim 325 330 351 0 350 20 6,1%   

Entréavgifter Allis                    

Endagskort, 0-18 år kr/st 40 40 38 2 40 0 0,0%   

Endagskort, studerande kr/st 80 80 80 5 85 5 6,3%   

Endagskort, vuxen  kr/st 120 120 120 7 130 10 8,3%   
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10-besökskort, 0-18 år kr/st 300 300 283 17 300 0 0,0%   

10-besökskort, studerande kr/st 490 490 489 29 520 30 6,1%   

10-besökskort, vuxen  kr/st 790 790 789 47 840 50 6,3%   

25-besökskort, 0-18 år kr/st 700 700 660 40 700 0 0,0%   

25-besökskort, studerande kr/st 1 150 1 150 1 148 69 1 225 75 6,5%   

25-besökskort, vuxen  kr/st 1 850 1 850 1 847 111 1 950 100 5,4%   

Månadskort, 0-18 år kr/st 130 130 123 7 130 0 0,0%   

Månadskort, studerande kr/st 240 240 240 14 250 10 4,2%   

Månadskort, vuxen  kr/st 390 390 389 23 410 20 5,1%   

Halvårskort, 0-18 år kr/st 500 500 472 28 500 0 0,0%   

Halvårskort, studerande kr/st 900 900 898 54 950 50 5,6%   

Halvårskort, vuxen  kr/st 1 490 1 490 1 487 89 1 575 85 5,7%   

Familjeentré, 0-18 år kr/st 250 250 236 14 250 0 0,0%   

Familjeentré, studerande kr/st 250 250 250 15 260 10 4,0%   

Familjeentré, vuxen  kr/st 250 250 250 15 260 10 4,0%   

Fritidsklubb                   

Månadsavgift kr/mån 200 200 200 0 200 0 0,0%   

Syskonrabatt 
kr/mån/ 

syskon 
-50 -50 -50 0 -50 0 0,0%   

Digitala tjänster                   

Digitala tjänster    
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    5 

          

5) Avgiften beslutas av chefen för Fritid Uppsala          

          

Avgifter kulturhus och kulturcentrum          
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Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Hyra av lokal Gottsunda kulturhus:                   

A. Liten lokal - Temaverkstaden                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 
Ny avgift 

från 2022 
50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
260 270 0 270 10 3,8%   

B. Mellanstor lokal - Utställningsytan, Kulturpunkten                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 
Ny avgift 

från 2022 
75 81 0 80 5 6,7%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
310 324 0 320 10 3,2%   

C. Stor lokal - Scenytan, Kulturpunkten                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 
Ny avgift 

från 2022 
100 108 0 110 10 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
410 432 0 430 20 4,9%   

C. Stor lokal - Hörsalen, Kulturpunkten                   
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Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 
Ny avgift 

från 2022 
100 108 0 110 10 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 

Ny avgift 

från 2022 
410 432 0 430 20 4,9%   

Hyra av lokal Sävja kulturcentrum:                   

A.Liten lokal                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

B. Mellanstor lokal                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 75 75 81 0 80 5 6,7%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 300 310 324 0 320 10 3,2%   

C. Stor lokal                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 100 100 108 0 110 10 10,0%   
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Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 400 410 432 0 430 20 4,9%   

D. Replokal (utrustat med ljudanläggning)                    

Allmännyttig ideell verksamhet för ungdomar till och med 25 år i 

Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen, även 

övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen. 

kr/timme 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

E. Inspelningsstudio                   

Allmännyttig ideell verksamhet för ungdomar till och med 25 år i 

Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen, även 

övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen. 

kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 500 510 540 0 540 30 5,9%   

Hyra av lokal Stenhagens kulturcentrum                   

A.Liten lokal                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

B. Stor lokal                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 0 0 0 0 0 0,0%   
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Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 100 100 108 0 110 10 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 400 410 432 0 430 20 4,9%   

C. Musiksal/ateljé                   

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/timme 0 260 270 0 270 10 3,8%   

Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/timme 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

D. Replokal (utrustat med ljudanläggning)                    

Allmännyttig ideell verksamhet för ungdomar till och med 25 år i 

Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen, även 

övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen. 

kr/timme 50 50 54 0 55 5 10,0%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

E. Inspelningsstudion                   

Allmännyttig ideell verksamhet för ungdomar till och med 25 år i 

Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen, även 

övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen. 

kr/timme 250 260 270 0 270 10 3,8%   

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/timme 500 510 540 0 540 30 5,9%   

Digitala tjänster                   
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Digitala tjänster    
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    6 

                    

6) Avgiften beslutas av chefen för kulturcentrum               

               

Avgifter Offentlig konst              
 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Visning:                   

Kurser, programverksamhet, evenemang och vissa specialvisningar kr/st 
varierande 

avgift 

varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    7 

Digitala tjänster                   

Digitala tjänster    
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    7 

                    

7) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av chefen för Offentlig konst.  

               

Avgifter Reginateatern         
 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

                    

Biljetter  
kr/ före-

ställning 

varierande 

avgift 

varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 
    8 

Lokalhyra kr/tim 
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    8 
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Digitala tjänster   
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    8 

Serviceavgift, biljettpriser 0-50 kronor kr/biljett 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Serviceavgift, biljettpriser 51-99 kronor kr/biljett 10 10 10 1 11 1 10,0%   

Serviceavgift, biljettpriser över 100 kronor kr/biljett 25 25 25 2 25 0 0,0%   

                 

8) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Reginateaterns chef.  

          

Avgifter Uppsala konstmuseum         
 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r 

Visning:                   

För barn och ungdom till och med 19 år kr/st 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Skolvisning kr/st 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Allmän visning kr/st 0 0 0 0 0 0 0,0%   

Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner kr/st 1 000 1 025 1 080 0 1 075 50 4,9%   

Bokad visning kl 8-17, t o m 25 personer kr/st 1 000 1 025 1 080 0 1 075 50 4,9%   

Bokad visning kväll, t o m 25 personer kr/st 1 500 1 525 1 620 0 1 625 100 6,6%   

Bokad visning helg, t o m 25 personer kr/st 2 000 2 050 2 160 0 2 150 100 4,9%   

Kurser, programverksamhet, evenemang och vissa tillfälliga 

utställningar 
kr/st 

varierande 

avgift 

varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    9 

Hyra av lokal:                   

Uthyrning av lokal kr/tim 
varierande 

avgift 

varierande 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    9 

Digitala tjänster                   
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Digitala tjänster    
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    9 

                    

9) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart.  Beslutas av Uppsala konstmuseums chef.      
 

 
        

     

Avgifter Uppsala kulturskola         
 

    

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor 

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

kronor 

Taxa 2023 

Kronor 

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Note

r     

Terminsavgifter                        

Ämneskurs - musik (6-20 år) kr/termin 950 950 950 0 950 0 0,0%       

Ämneskurs - musik (21 år- ) kr/termin 2 500 2 500 2 645 0 2 650 150 6,0%       

Ämneskurs - övriga konstformer kr/termin 950 950 950 0 950 0 0,0%       

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) kr/termin 2 300 2 300 2 300 0 2 300 0 0,0%       

Funktionsinriktad musikterapi, FMT (barn/ungdom) kr/termin 950 950 950 0 950 0 0,0%       

Funktionsinriktad musikterapi FMT (21 år - ) kr/termin 950 950 950 0 950 0 0,0%       

Kör/orkester (enbart) kr/termin 500 500 500 0 500 0 0,0% 10     

Familjeavgift – musik  

(maxbelopp när fler syskon är elever men inkluderar ej 

instrumenthyra) 

kr/termin 2 100 2 100 2 100 0 2 100 0 0,0% 11     

Instrumenthyra kr/termin 500 500 500 0 500 0 0,0%       

Materialkostnad för elever i ämnet bild och form kr/termin 200 200 160 40 200 0 0,0%       

Uthyrning av lokal                       

A. Stor teatersal i Bolandskolan                       

Allmännyttig ideell verksamhet för barn och ungdomar till och med 25 

år i Uppsala kommun samt verksamheter inom kulturförvaltningen 
kr/tim 

Ny avgift 

från 2022 
120 127 0 130 10 8,3%       
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Övriga ideella föreningar och andra allmännyttiga organisationer i 

Uppsala kommun samt kommunala verksamheter utanför 

kulturförvaltningen 

kr/tim 
Ny avgift 

från 2022 
220 233 0 230 10 4,5%       

Övriga förhyrare bland annat kommersiella aktörer, privatpersoner, 

föreningar från andra kommuner.  
kr/tim 

Ny avgift 

från 2022 
330 349 0 350 20 6,1%       

B. Hyra av körsalen eller Nannas aula (endast helger) kr/tim 
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    12     

Digitala tjänster                       

Digitala tjänster   
individuell 

avgift 

individuell 

avgift 

Varierande 

avgift 
0 

Varierande 

avgift 
    12     

                       

10) Deltagande i instrumentalundervisning ger avgiftsfri medverkan i kör/orkester.                 
    

11) Maxbelopp gäller för maximalt en kurs per barn.                 
    

12) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Uppsala kulturskolas chef.    
    

  



Sida 68 (246) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter grundar sig i efterföljande 

dokument. Taxebestämmelserna reglerar avgiftsuttagen.  

• Bilaga A: Taxor och avgifter vid miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023 

• Bilaga B: Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 

• Bilaga C: Taxebilaga 1. Avgifter för olika ärendetyper inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens områden 

• Bilaga D: Taxebilaga 2. Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 

• Bilaga E: Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

• Bilaga F: Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 

• Bilaga G: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 

• Bilaga H: Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter 

• Bilaga I: Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

• Bilaga J: Taxa för registrering av kommunala lotterier enligt spellagen (2018:1138) 

 

Följande förändringar av taxor och avgifter föreslås 2023 (jämfört med 2022): 

1. I bilaga A. Timavgiften för avgifter enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt 
livsmedels- och foderlagstiftningen föreslås öka med 3 procent från 1270 kr till 

1310 kr. Höjningen om 3 procent baseras på en indexuppräkning utifrån 
arbetskostnadsindex (AKI). 

 
2. I bilaga A. Timavgift för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer förslås 

införas. Timavgiften föreslås vara av samma storlek som timavgift för tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagen respektive livsmedels- och 

foderlagstiftningen. Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer är ett nytt 

område som nämnden tilldelats i kommunens reglemente under år 2022. 

 

3. I bilaga A. Ett skrivfel gällande avgifter enligt alkohollagen, tillägg tillsynsavgift för 
sena serveringstider, föreslås korrigeras. 

 
4. I bilaga A. En avgift för registrering av lotteri föreslås införas, eftersom nämnden 

tagit över uppgiften registrering av kommunala lotterier från Föreningsservice.  

 

5. I bilaga B ”Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden” föreslås 
mindre språklig revidering. 

 
6. I bilaga C ”Taxebilaga 1. Avgifter för olika ärendetyper inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens områden” föreslås en timavgift för ärendetyperna avskriva eller 
avvisa ansökan om dispens från strandskydd, ändringar av dispens från 

strandskydd, avvisa eller avskriva ansökan om dispens/tillstånd enligt föreskrifter 
för naturreservaten, ändringar av dispens enligt föreskrifter för naturreservaten 
samt avvisa eller avskriva ansökan eller anmälan om att inrätta en 

avloppsanläggning. Motivet är att enklare kunna ta ut en lägre avgift i fall där det 

inte är motiverat att ta ut den fasta avgift som ärendetypen annars har.  
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7. I bilaga C ”Taxebilaga 1. Avgifter för olika ärendetyper inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens områden” föreslås ärendetypen ”Glesare hämtning av slam från 

slamavskiljare” ersättas med ”Glesare hämtning av slam från enskild 
avloppsanläggning”. Eftersom även andra typer av anläggningar än slamavskiljare 
är aktuella är nuvarande formulering missvisande.  

 
8. I bilaga C ”Taxebilaga 1. Avgifter för olika ärendetyper inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens områden” föreslås en laghänvisning uppdateras till nu gällande 
föreskrifter: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Två 

ärendetyper föreslås tas bort med anledning av de nya föreskrifterna. 

 
9. I bilaga D ”Taxebilaga 2. Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter” föreslås den årliga tillsynstiden för klassningskod 

10.11, täkt av berg som är större än 25 hektar, att ändras från 72 timmar till 18 
timmar årlig tillsynstid. Den tidigare tillsynstiden framstår som ett skrivfel, 

eftersom SKR:s taxeförlaga anger 18 timmar per år. Tillsynstid 18 timmar per år 

ligger i linje med nämndens erfarenhet av tillsynsbehov vid denna typ av 
verksamhet samt är vad som tillämpas i många andra kommuner. 
 

10. I bilaga D ”Taxebilaga 2. Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter” föreslås en ny klassningskod: 200.40-7 Håltagning med 
kassett eller rakblad. Bakgrunden är en utökad anmälningsplikt enligt lagändring i 

juli 2021.  
 

11. Taxeföreskrifter för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer föreslås enligt 
bilaga E. Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer är ett nytt område som 
tilldelats miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunens reglemente under år 2022.  

 

12. Tidigare taxeföreskrifter för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

föreslås bytas ut till bilaga F ”Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen”. Detta dels för att möjliggöra stegvis övergång till 
efterhandsdebitering, dels med anledning av nytillkommen lagstiftning.  

 

13. Tre nya föreskrifter ”Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen”, ”Taxa för 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” och ”Taxa för 

registrering av kommunala lotterier enligt spellagen” föreslås enligt bilagor G, I och 
J. Avgifterna i sig är inte nya eller förändrade men föreskrifter har saknats. 

 
14. I bilaga H ”Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 

produkter” föreslås en mindre redaktionell ändring. 
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 Bilaga A: Taxor och avgifter vid miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023 

Avgift: enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer,  livsmedels- och foderlagstiftningen, alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter, lagen om vissa receptfria läkemedel, spellagen och lantmäteri 

Gäller från den 1 januari 2023. 

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Timavgift enligt miljöbalken                 

Timavgift enligt miljöbalken Per timme 1 210 1 270 1 310 0 1 310 40 3,1% 

Ansökan, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken 
Avgifter framgår av föreskriften "Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden" med tillhörande 

taxebilaga 1 och 2.  

Timavgift enlig strålskyddslagen                 

Timavgift enlig strålskyddslagen Per timme 1 210 1 270 1 310 0 1 310 40 3,1% 

Anmälan och tillsyn enligt strålskyddslagen 
Avgifter framgår av föreskriften "Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden" med tillhörande 

taxebilaga 1 och 2.  

Avgift för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer                 

Avgift för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer Per timme fanns ej fanns ej 1 310 0 1 310 1 310   

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen                 

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Per timme 1 210 1 270 1 310 0 1 310 40 3,1% 

Livsmedelskontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Avgifter framgår av föreskriften "Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen".  

Registrering av livsmedelsverksamhet   1 815 1 905 1 965 0 1 965 60 3,1% 

Registrering av dricksvattenanläggning   1 815 1 905 1 965   1 965 60 3,1% 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål livsmedel                 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål livsmedel Per timme 1 210 1 270 1 310 0 1 310 40 3,1% 

Avgifter enligt alkohollagen                 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Per tillfälle 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0,0% 

Ansökan om ändring i stadigvarande serv.tillstånd Per tillfälle 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0,0% 

Ansökan om tillfällig ändring i stadigvarande serv.tillstånd Per tillfälle 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Per dag 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0,0% 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Maxavgift 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0,0% 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap Per tillfälle 800 800 800 0 800 0 0,0% 

Tillsynsavgift efter en trappstegsmodell efter hur mycket alkohol som köpts in Per år 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0,0% 

Tillsynsavgift (maxavgift) Per år 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0,0% 

Tillsynsavgift stadigvarande serveringstillstånd med en total omsättning mindre än  

100 000 kr 
Per år 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Gemensam serveringsyta Per tillfälle 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0,0% 

Kunskapsprov (3 försök enligt alkohollagen) 
Ingår i 

ansökn.avgift 
0 0 0 0 0 0   

Ny ansökan då godkänt kunskapsprov ej klarats Per tillfälle 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0,0% 

Sökande  i annan kommun som gör prov här Per prov 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0% 

Tillägg tillsynsavgift för cateringtillstånd Per år 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0,0% 

Tillägg tillsynsavgift för sena serveringstider, per timme efter kl 01:00 Per år 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0,0% 

Försenad restaurangrapport Per år 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0,0% 

Ej inkommen restaurangrapport  (underlag för tillsynsavg) Per år 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0,0% 

Tillsynsavgifter för försäljning E-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel               

E-cigaretter Per år 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0% 

Folköl Per år 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0,0% 

Receptfria läkemedel Per år 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0% 

Om två produkter säljs  Per år 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Om tre produkter säljs Per år 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0,0% 

Avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter               
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Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd Per år 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0,0% 

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd Per år  3 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag (första ansökan) Per år 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0,0% 

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag (övriga ansökningar) Per år 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Tobakstillstånd detaljhandel och partihandel Per år 6 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0,0% 

Tobakstillstånd vid restauranger med serveringstillstånd Per år 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Tobakstillstånd hos bolag med försäljningsautomater (första tillståndet) Per år 6 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0,0% 

Tobakstillstånd hos bolag med försäljningsautomater (övriga tillstånd) Per år 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0,0% 

Avgift för registreringslotteri                 

Registrering av lotteri Per registrering 550 550 550 0 550 0 0,0% 

Lantmäteri                 

Biträdande handläggare Per timme 800 800 800 0 800 0 0,0% 

Kart- och mätningsingenjör Per timme 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0% 

Förrättningslantmätare Per timme 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0% 

Särskild expertkompetens Per timme 1 700 1 700 1 700 0 1 700 0 0,0% 

Uppdragstaxa Per timme Ny fr. 2022 1 625 1 625 0 1 625 0 0,0% 
         

Kommunala lantmäterimyndigheten följer statliga lantmäteriets taxa i förrättningsverksamheten. Information ges löpande till nämnden.      
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Bilaga B: Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 

 

Taxa inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens områden 
Beslutad av kommunfullmäktige X december 2022, § XXX  

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Föreskrifter Uppsala kommuns taxa inom 

miljöbalkens område 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige, när det gäller en kommunal 

myndighets verksamhet, meddela föreskrifter om avgifter för  

1. prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats 
med stöd av balken samt med anledning av EU-förordningar inom denna balks 

tillämpningsområde och 

2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § 
miljöbalken.  

Inledande bestämmelser  

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

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med 

anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller 

natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter, kosmetiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 

producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 

kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

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

2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver 
utredning, 

2. handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av miljö- och 

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

eller 
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3. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 

taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 

för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker  

- i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 
avgift), 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (fast årlig tillsynsavgift), 

- i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 
- enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan den avgift som kommunfullmäktige 

bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt 

som handläggning sker. Under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 är 

handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 310 kronor. För ärenden 
med fast avgift gäller den timavgift som var aktuell då ärendet inleddes. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.   

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per ärende 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 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 

form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i 
övrigt som anges i taxebilaga 1. För ansökan med fast avgift gäller den timavgift som 

var aktuell vid tiden för då ansökan kom in. 

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

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas 

inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
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12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 

kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.  

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

Avgifter för anmälningsärenden  

14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 

med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i 
övrigt som anges i taxebilaga 1. För anmälan med fast avgift gäller den timavgift som 

var aktuell vid tiden för då anmälan kom in. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen 

har påbörjats. 

15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 

verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 

ärendet. 16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt 

vad som anges i denna taxa.  I de fall miljöförvaltningen tar ut en fast anmälningsavgift 
kan nedlagd handläggningstid utöver det komma att timdebiteras. Timdebitering av 

handläggningstid utöver anmälningsavgiften kan också komma att ske mot 

fastighetsägare. 

Avgifter för tillsyn i övrigt 

17 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 

hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen 
eller verksamheten alternativt timavgift om anläggningen eller verksamheten tilldelas 
detta i taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 

multipliceras med timtaxan.  

18 § För verksamheter som, i taxebilaga 2, har en kod med beteckningen –i och som i 

och med detta omfattas av bestämmelserna i industriutsläppsförordningen (2013:250) 
tas en tilläggsavgift ut om 20 timmar per kod från och med året efter att slutsatser om 

bästa tillgängliga teknik har offentliggjorts för verksamheten i enlighet med 2 kap. 1 § 
industriutsläppsförordningen. Denna tilläggsavgift betalas utöver den årlig avgift som 

beräknas enligt taxebilaga 2 och 21 § i denna föreskrift. 

19 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 

hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år 
om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den 
fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn 
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har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 
föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
följer förelägganden eller förbud eller som orsakas av yttre påverkan i större 

omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 § och ska betalas i efterskott av den 

som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

20 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

21 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller 
motsvarande. 

22 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 

högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

23 § Om en hygienisk verksamhet med ett och samma organisationsnummer utför 

behandlingar som innefattar flera klassningskoder och bedrivs inom samma lokal ska 
den årliga avgiften enligt taxebilaga 2 betalas med full avgift för den klassningskod som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 

anges för de övriga klassningskoderna. 

24 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 

betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan 

inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte 
ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut.  

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

25 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, 

ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 

avhjälpande eller kostnader.  

Nedsättning av avgift m.m. 

26 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 
teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får miljö- och 

hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 
avgiften för den typen av ärenden. 

27 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per 
objekt som inte överstiger 2 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska 
motsvara tidsåtgången för hela insatsen. 
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Avgiftens erläggande 

28 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uppsala kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

Verkställighet m.m. 

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 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.  

 

___________________________________  

Kommunfullmäktigebeslut X december 2022, § XXX  

Denna föreskrift är antagen av Kommunfullmäktige i Uppsala X december 2022,  

§ XXX. 
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Föreskrifter Uppsala kommuns taxa inom 

strålskyddslagens område  

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 
strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 
tillsyn som den kommunala nämnden utövar.  

Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uppsala kommuns kostnader för anmälningar och 
tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd, och 

2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogat och inte kräver 

utredning,  

2. handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade 

med stöd av lagen överklagas, eller 

3. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 

en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de 

handlingar som behövs för tillsynen.  

Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker  

- i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),  

- i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift), och 

- enligt de andra grunder som anges i taxan.  
 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan den avgift som kommunfullmäktige 
bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt 
som handläggning sker. Under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 är 

handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 310 kronor. För ärenden 
med fast avgift gäller den timavgift som var aktuell då ärendet inleddes. 
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.   

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per ärende 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 anmälningsärenden  

9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, SSMFS 2012:5), framgår att den som avser att bedriva 

verksamhet i vilken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla 
verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgift ska erläggas av den som 
avser att bedriva denna anmälningspliktiga verksamhet. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser.  

Avgift tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning påbörjas. 

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  

Avgifter för tillsyn i övrigt 

11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på två timmar per år. Den årliga 
tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

12 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år 
om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den 

fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn 
har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 
föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
följer förelägganden eller förbud eller som orsakas av yttre påverkan i större 
omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 § och ska betalas i efterskott av den 

som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

13 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

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

verksamheten bedrivs.  

15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.  

Nedsättning av avgift m.m. 

16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas.  

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 
teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

17 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per 

objekt som inte överstiger 2 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska 

motsvara tidsåtgången för hela insatsen. 

Avgiftens erläggande 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uppsala kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighet m.m. 

19 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 
omedelbart om inte annat bestäms. 

20 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

__________________________________  

Kommunfullmäktigebeslut X december 2022, § XXX  

Denna föreskrift är antagen av Kommunfullmäktige i Uppsala X december 2022,  
§ XXX. 
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Bilaga C: Taxebilaga 1. Avgifter för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 

   

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2023 

antal timmar 
   

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN   

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs Timavgift 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN   

Strandskydd   

Ansökan om dispens från strandskydd som inte kräver platsbesök. 5 h 

Ansökan om dispens från strandskydd som kräver platsbesök. 8 h 

Ansökan om dispens från strandskydd. Ansökan som gäller tre eller flera åtgärder eller anläggningar eller ett ärende 
av större omfattning. 

Timavgift 

Avvisa eller avskriva ansökan om dispens från strandskydd. Timavgift 

Ändringar av dispens till exempel förnyelse eller mindre ändring som inte ryms inom beviljad dispens från 
strandskydd. 

Timavgift 

Tillsyn av fastigheter inom strandskyddat område. Timavgift 

Naturreservat och naturminne   

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. Timavgift 

Ansökan om dispens till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. Timavgift 

Avvisa eller avskriva ansökan om dispens/tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. Timavgift 

Ändringar av dispens till exempel förnyelse eller mindre ändring som inte ryms inom beviljad dispens/tillstånd till 
verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. 

Timavgift 

Tillsyn av naturreservat och naturminnen. Timavgift 

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

Vattenskyddsområden   

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

Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

Små avlopp   

Prövning av ansökan att inrätta en avloppsanläggning eller anslutning av vattentoalett till anläggning som tidigare 
inte har vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

  

 - Ansökan om tillstånd för avlopp med utsläpp till sluten tank.  4 h 

 - Ansökan om tillstånd till en avloppsanläggning för en fastighet för maxmimalt 25 pe med avloppsutsläpp till mark 
eller vatten. 

8 h 

 - Anslutning av avloppsvatten från ett hushåll till en befintlig avloppsanläggning som inte är sluten tank.  2 h 

 - Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för flera fastigheter med olika fastighetsägare som 
är dimensionerad för 6-25 personekvivalenter.  

9 h  

 - Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning dimensionerad för 26-200 personekvivalenter.  10 h  

 - Ansökan om avloppsanläggning utan vattentoalett för enskilt hushåll där tillstånd krävs enligt föreskrifter om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun. 

7 h 

 - Ansökan om en sluten tank för vattentoalett i kombination med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning för 
bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp till mark eller vatten där tillstånd krävs. 

8 h 

 - Ändringar av tillstånd till exempel förnya tillstånd som har gått ut eller skriftlig ändring av ett nytt tillstånd på 
grund av byte till likvärdig avloppsteknik. 

Timavgift 

 - Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett för enskilt hushåll. 6 h 

 - Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett för dagvatten eller annat avloppsvatten än bad-, disk- och 
tvättvatten från hushåll.  

Timavgift 

 - Ändring av avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

Timavgift 

Avskriva eller avvisa en ansökan eller anmälan om att inrätta en avloppsanläggning eller anslutning av vattentoalett 
till anläggning som tidigare inte har vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Timavgift 
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Tillsyn av små avlopp upp till och med 25 personekvivalenter med tillstånd före miljöbalken där resultatet är ett 
beslut om förbud på grund av att fastighetsägaren dömer ut sin anläggning utan inspektion. Avgiften gäller per 
anläggning och fastighet. 

1 h 

Tillsyn av ett minireningsverk upp till och med 25 personekvivalenter utan inspektion. 3 h 

Övrig tillsyn av små avlopp upp till och med 25 personekvivalenter. Timavgift 

Tillsyn av små avlopp som är markbaserade och större än 25 personekvivalenter. Timavgift 

Tillsyn av små avlopp större än 25 personekvivalenter som inte är markbaserade. 
Årlig tillsynsavgift enlig 

taxebilaga 2 

VÄRMEPUMPAR    

Prövning av ansökan att inrätta värmepumpsanläggning i vattenskyddsområde för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten avseende: 

  

 - Berg- eller ytjordvärmepump för 1-2 hushåll 2,5 h 

 - Övriga anläggningar. Timavgift 

Anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning utanför vattenskyddsområde för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
avseende:  

  

 - Berg- eller ytjordvärmepump för 1-2 hushåll.  2 h 

 - Övriga anläggningar. Timavgift 

ÖVRIGT   

Anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).  Timavgift 

Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).  Timavgift 

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet i övrigt inklusive jordbruk enligt 12 kap. miljöbalken. Timavgift  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.  
Årlig tillsynsavgift enl. 

taxebilaga 2 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

DJUR   

Ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet: 

  

 - Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 

 - Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 

 - Giftig orm Timavgift 

TORRTOALETT   

Anmälan om att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett t e x mulltoalett eller förbränningstoalett  0,5 h 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:    

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

Timavgift 

 - Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många  Timavgift 

 - Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

8 h + ev. tillkommande 
timavgift 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av 
många enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

1 h/provtagnings-
tillfälle + kostnad för 

analys och frakt 

Provtagning av legionella 
Timavgift + kostnad för 

analys och frakt 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. 
Årlig tillsynsavgift eller 

timavgift enligt 
Taxebilaga 2 

Tillsyn av mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med hemvist i Uppsala kommun (värdkommun) 

Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 2 

Tillsyn av mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med hemvist i annan kommun (gästkommun) 

Timavgift  

ÖVRIGT   

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispenser enligt lokala föreskrifter meddelade av Uppsala kommun 
enligt 40§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Timavgift 
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Tillsyn av verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hälsoskydd. Timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten 
eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare. Timavgift 

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

Timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Prövning av ansökan om att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § 
miljöbalken. 

Timavgift 

Anmälan om befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MILJÖBALKEN   

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet. Timavgift 

LAGRING OCH SPRIDNING AV GÖDSEL    

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med 
detaljplan  

Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BIOCIDPRODUKTER   

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Timavgift 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). 

Timavgift 

CISTERNER   

Information om att ta cistern ur bruk enligt 7 kap 1§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.  

1 h 

Handläggning av information  enligt 3 kap. 1-2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor: 

  

 - Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor enligt 1 kap. 2 § utanför 
vattenskyddsområde. 

2 h 

 - Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor enligt 1 kap. 2 § inom 
vattenskyddsområde. 

 3 h 

VÄXTHUSGASER   

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (f-gaser). 1 h 

Återkommande tillsyn avseende kontroll av att rapport lämnats in enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, registrering och kontroll av uppgifter i inlämnad rapport. 

  

 - Installerade mängder f-gaser från 14 ton men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter.   1 h 

 - Installerade mängder f-gaser från 50 ton men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter.  1,5 h 

 - Installerade mängder f-gaser från 500 ton koldioxidekvivalenter.  2 h 

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen. Timavgift 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. 

Timavgift 

ÖVRIGT   

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikalier i varor och kosmetiska produkter. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

SLAM OCH LATRIN   

Prövning av ansökan enligt Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter:   

 - Glesare hämtning av slam från enskild avloppsanläggning. 1 h 

 - Tömning och spridning av slam från slamavskiljare och reningsverk på egen jordbruksmark. Timavgift 
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Handläggning av anmälan enligt Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter:   

 - Kompostering av latrin samt spridning av latrin.  1,5 h 

 - Kompostering och spridning av slam från slamavskiljare och reningsverk på egen fastighet.  1,5 h 

Handläggning av övriga anmälningar gällande latrin och slam. Timavgift 

HUSHÅLLSAVFALL/KOMMUNALT AVFALL   

Ansökan om dispens, enligt 15 kap. 25 § p 1 miljöbalken,  från förbudet att hantera avfall när kommunen ska 
ansvara för en viss hantering av avfall. 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd, enligt 15 kap. 25 § p 2, från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall/kommunalt avfall. 0,5 h 

Prövning av ansökan om total befrielse från hämtning av hushållsavfall/kommunalt avfall. Timavgift 

Prövning av övriga ansökningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering eller 5 kap. 15 § 
Avfallsförordningen. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om egen kompostering av matavfall från ett till fem hushåll. 0,5 h 

Handläggning av anmälan om tömning och spridning av kalkfiltermaterial från fosforfällor. Timavgift 

Handläggning av övriga anmälningar gällande hushållsavfall/kommunalt avfall. Timavgift 

ÖVRIGT   

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

Timavgift 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 eller 37 §§ avfallsförordningen 
(2011:927). 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift 

ANMÄLAN OCH TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN  AVGIFT 

Anmälan om kosmetisk solarium som upplåts till allmänheten Timavgift 

Tillsyn av kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten 
Årlig tillsynsavgift enl. 

taxebilaga 2 

Tillsyn av mätning och åtgärder av radon Timavgift 

UPPDRAGSVERKSAMHET AVGIFT 

Vattenprovtagning, bullermätning eller liknande på uppdrag av enskild eller företag.  
Gällande timavgift 

med tillägg av moms 

Förutom timavgiften tas ersättning ut för att täcka kostnader för resor, analyser och transporter.   

Föreläsning inklusive restid och förberedelsetid. 
Gällande timavgift 

med tillägg av moms 
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Bilaga D: Taxebilaga 2. Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod 

PN= 

Prövningsnivå     

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 

T = Timavgift     

VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

      JORDBRUK 

      Djurhållning 

1.10-i 12 B Anläggning för djurhållning med 

      1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

      
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, 

eller 

      3. mer än 750 platser för suggor. 

1.11 9 B 
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

        

      Med en djurenhet avses 

      1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 

      2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

      3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

      4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 

      5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar. 

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

        

      Med en djurenhet avses 

      1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 

      2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

      3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

      4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

      5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

      6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

      7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 

      8. etthundra kaniner, 

      9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 

      10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

      11. tvåhundra slaktkycklingar, 

      12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

      
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

      14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

      15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 

      
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

        

      
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas 

som ger det lägsta antalet djur. 

      Anmälningsplikten gäller inte 

      1. renskötsel, eller 

      2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

        

1.20-1 6   - Mer än 200 djurenheter 

1.20-2 4   - Mer än 100 djurenheter 

1.2001 2 U 
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

      Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
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      Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

1.2002 T U 
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 

antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 

      Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

      Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

      Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 6 C 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

      Odling 

1.3001 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

1.3002 2 U 
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 

kvadratmeter. 

1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 

1.3004 2 U 
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

1.3005 T U 
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

1.3007 T U Gödselstad eller annan uppläggsplats för djurspillning inom område med detaljplan. 

      FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

5.10 12 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

5.20 4 C 
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

5.2001 T U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

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

NATURGRUS OCH ANNAT 

      Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 40 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 

      
endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.1001 2 U 
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.11 18 B 

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.20 12 B 
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

        

      2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

      3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

      
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.2001 8 U 

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 

bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 

mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

10.2002 T U 

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 

bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden 

är högst 800 ton per kalenderår. 

10.2003 2 U 
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra 

jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 8 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.3001 4 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  

      10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

10.40 4 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

      1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

      2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

      3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
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      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

        

      2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

10.4001 T U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

      1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

      2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 

      3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 T C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

      1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

      
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 

på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 

10.5001 T U 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som 

omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 

högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 6 C 
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

10.6001 2 U 
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

        

      Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 24 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

        

11.20 12 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §. 

        

11.30 8 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

      Malm och mineral 

13.10 96 A 
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

        

13.20-i 96 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

13.30 40 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 

13.40 112 A 
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

13.50 44 B 
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och 

sintring. 

13.60 20 B Anläggning för utvinning av asbest. 

      Annan utvinningsindustri 

13.70 4 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

      LIVSMEDEL OCH FODER 

      Slakterier 

15.10-i    B 
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 

slaktvikt per kalenderår 

15.10-i1 60   - Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.10-i2 28   - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.20 16 B 
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår 

15.30 6 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i 64 B 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 

paketering. 



Sida 88 (246) 

15.45 24 B 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 

15.50   C 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 

        

15.50-1 16   -Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 

15.50-2 8   - Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

15.5001 4 U 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. 

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Rökeri 

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

        

15.80-1 8   - Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-2 4   - Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i  52 B 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 

      1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 

      2. mer än  

      a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

      b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

        

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

15.95 52 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

      råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

        

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

      1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

      
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 

eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

15.101 20 C 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

        

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

      1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

      
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 

eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

15.9001 6 U 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

        

      Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.  

        

      
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Kvarnprodukter 

15.125   C 
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 

paketering. 
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15.125-1 20   - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.125-2 8   - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

15.12501 T U 
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

15.12502 2 U 
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 

000 ton. 

        

      Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i 56 B 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt 

vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 

      
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 

per kalenderår, eller 

      2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 

      a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 

      b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 

      
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. 

15.141 44 B 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton 

per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

      1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

      2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

15.151 16 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. 

        

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

      1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

      2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

15.13101 4 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton 

per kalenderår. 

      Mjölkprodukter 

15.170-i 32 B 
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer 

än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

        

15.180   C 
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer 

än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 

        

15.180-1 20   - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.180-2 16   - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

15.180-3 8   - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

15.18001 T U 
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 

500 ton per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Oljor och fetter 

15.185-i 52 B 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 

      1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
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      2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

15.190 28 B 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 

      
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska 

råvaror, eller 

      
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska 

råvaror. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

15.200 8 C 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 

kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

15.20001 T U 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Glass 

15.210 28 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 

      
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska 

råvaror, eller 

      
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast 

vegetabiliska råvaror. 

        

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

15.220 4 C 
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per 

kalenderår. 

        

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

15.22001 T U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

15.230 60 B 
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med 

en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 

        

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.240   C 
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 

motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

        

15.240-1 20   - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-2 12   - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-3 8   - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

15.24001 T U 
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 

motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

15.24002 8 U 
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, 

blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

        

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Malt, maltdrycker och läskedrycker 
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15.250 28 B 
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.260 16 C 
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.26001 6 U 
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Jäst 

15.270 52 B 

Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller 

för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

      Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.27001 6 U 

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av 

startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 

sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

      Kafferostning 

15.280   C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.280-5 20   - Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

15.280-6 8   - Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

15.28001 T U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

      
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

      Paketering av livsmedel 

15.310 4 C 
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som 

inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

      Foder av animaliska råvaror 

15.330-i 28 B 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

15.340   C 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

        

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

      1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

      2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

15.340-1 20   - Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår. 

15.340-2 8   - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 

15.34001 T U 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. 

        

      Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering. 

      Foder av vegetabiliska råvaror 

15.350-i 20 B 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror 

med en produktion av 

      1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

      2. mer än  

      a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

      b) 300 ton per dygn i övriga fall 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

15.360 8 C 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror 

med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

      1. är tillståndspliktig enligt 31 § 

      2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering 
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15.36001 T U 
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror 

med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 

      Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

      Foder av kombinerade råvaror 

15.370-i 24 B 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska 

råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll 

av animaliskt material uppgår till 

      
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 

per kalenderår, eller 

      2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 

      a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 

      b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 

      
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

      TEXTILVAROR 

17.10-i    B 
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller 

mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.10-i1 80   -Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.10-i2 72   - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20   B 
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller 

textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

      1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

      
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar 

per kalenderår. 

        

17.20-1 40   - Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.20-2 36   

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

17.20-3 28   

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

17.30 8 C 
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

17.3001 4 U 
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

        

      PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 56 B 
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller 

skinn per kalenderår. 

18.20 56 B 
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller 

för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

18.30 8 C 
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn 

per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

18.3001 T U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

        

      TRÄVAROR 

      Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

20.05-i 24 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av 

      
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 

      Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.10 16 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av 
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högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. 

      Sågning, hyvling och svarvning av trä 

20.20   B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

      svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 

        

20.20-1 52   - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.20-2 40   - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.20-3 28   - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.30   C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

      svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

        

20.30-1 20   - Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.30-2 12   - Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.3001 4 U 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.3002 T U 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

        

      Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 

20.40   C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

      som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 

      1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

      3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 

      2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

        

20.40-1 16   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

20.40-2 12   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 

100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

20.40-3 6   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 

000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

20.40-4 16   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 

råvara per kalenderår. 

20.40-5 12   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 

150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

20.40-6 6   
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 

000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

20.40-7 8   - I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

20.4001 T U 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 

på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

20.4002 T U 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 

på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

20.4003 T U 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

      Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

20.50-i 56 B 
Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter 

per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

20.60   C Anläggning för tillverkning av 

      1. fanér eller plywood, eller 

      
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 
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20.60-1 20   -fanér eller plywood 

20.60-2 20   
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 

spånskivor eller andra produkter av spån. 

20.60-3 12   
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 

av spån. 

      Lagring av timmer 

20.70   B Anläggning för lagring av 

      
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, 

eller 

      2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

        

20.70-1 20   
 - (1) mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller (2) mer än 100 000 

kubikmeter i vatten. 

20.70-2 16   
 - (1) Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 

(2) mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten. 

20.70-3 12   
 -  (1) Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller (2) mer 

än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten. 

20.80   C Anläggning för lagring av 

      
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning, 

      
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

      
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

        

20.80-1 12   - Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning 

20.80-2 8   - Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning. 

20.80-3 4   - Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 

20.80-4 12   - Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 

20.80-5 8   - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

20.8001 4 U 
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under 

bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

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

20.90 4 C 
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än 

sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 

      
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 

eller 

      2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

20.9001 T U 
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än 

sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 

      
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 

eller 

      2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

      Behandling av blånadssvamp 

20.91 9 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. 

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

      MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.10-i    A 
Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa 

material. 

        

21.10-i1 88   - Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. 

21.10-i2 72   - Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. 

21.10-i3 56   - Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 

21.10-i4 60   - Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår. 

21.10-i5 48   - Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår. 

21.1001 6 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§ 

21.30-i 44 A 
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 

papper, papp eller kartong. 
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21.40 20 B 
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per 

kalenderår av papper, papp eller kartong. 

21.4001 4 U 
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2§. 

        

      FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

22.10 20 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 

3 eller 4 §. 

22.20 8 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 16 B 
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40   C Anläggning  

      
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 

      

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 

film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 

§. 

        

22.40-1 4   - Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

22.40-2 9   
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

22.40-3 6   
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

22.4001 2 U 
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.4002 T U 
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.4003 T U 
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.4004 4 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4005 T U 
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

      STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.05 88 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. 

23.10-i  60 A Anläggning för tillverkning av koks. 

23.11-i 88 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

        

23.12-i 112 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

        

23.13 112 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

23.20 60 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

      2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

23.30   A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 

23.30-1 180   - Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

23.30-2 112   - Högst 500 000 ton per kalenderår. 

23.40 48 A Anläggning för 

      1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 

      2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 

      3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. 

23.50 48 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

      KEMISKA PRODUKTER 

      Organiska kemikalier 

24.01-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

enkla kolväten per kalenderår 
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24.02-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

enkla kolväten per kalenderår 

24.03-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.04-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.05-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.06-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.07-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.08-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.09-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.10-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

24.11-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

halogenerade kolväten per kalenderår 

24.12-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

halogenerade kolväten per kalenderår 

24.13-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

metallorganiska föreningar per kalenderår 

24.14-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

metallorganiska föreningar per kalenderår 

24.15-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

plaster per kalenderår 

24.16-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

plaster per kalenderår 

24.17-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

syntetgummi per kalenderår 

24.18-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

syntetgummi per kalenderår 

24.19-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

färgämnen eller pigment per kalenderår 

24.20-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

färgämnen eller pigment per kalenderår 

24.21-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

24.22-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

      Oorganiska kemikalier 

24.23-i 144 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

gaser per kalenderår 

24.24-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

gaser per kalenderår 

24.25-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

syror per kalenderår 

24.26-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

syror per kalenderår 

24.27-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

baser per kalenderår 

24.28-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

baser per kalenderår 

24.29-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

salter per kalenderår 
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24.30-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

salter per kalenderår 

24.31-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

24.32-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

      Gödselmedel 

24.33-i 144 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

24.34-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

      Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i 144 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 

växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

24.36-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

24.37 96 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

      Läkemedel 

24.38-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 

läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

24.39-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

24.40   C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

      
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap 3 §. 

        

24.40-1 28   - Mer än 100 ton kalenderår. 

24.40-2 16   - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

24.40-3 9   - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 

24.40-4 4   - Högst 500 kg per kalenderår. 

24.41 16 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1-40 eller 42-47 §§. 

      Sprängämnen 

24.42-i 96 A 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 

sprängämnen per kalenderår 

24.43-i 68 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

sprängämnen per kalenderår 

      Annan kemisk tillverkning 

24.44 16 C 
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 

oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.45   B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

      1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

      2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 

      3. sprängämnen, 

      4. pyrotekniska artiklar, eller 

      5. ammunition. 

      Tillståndsplikten gäller inte 

      
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller 

tillverkas någon kemisk produkt som 

      

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 

kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
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b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 

”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden 

kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 

1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 

”farligt för ozonskiktet”, 

      2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

      
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 

tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 

      4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 

      5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

        

24.45-1 24   -verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 

24.45-2 48   -verksamheten avser läkemedelssubstanser 

24.45-3 24   -verksamheten avser sprängämnen 

24.45-4 24   -verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

24.45-5 9   -verksamheten avser ammunition 

24.46   C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

      1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

      2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  

      
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

      
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 

destillation, eller 

      5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

        

24.46-1 20   
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 

kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. 

24.46-2 16   - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

24.46-3 9   
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

24.46-4 8   
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

24.4601 6 U 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 

eller lack per kalenderår. 

24.4602 2 U 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.4603 6 U 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 

24.47 16 C 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 

annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

      1. sprängämnen, 

      2. pyrotekniska artiklar, 

      3. ammunition, 

      4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

      
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, 

eller 

      6. andra kemiska produkter. 

24.4701 6 U 
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 

annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

      1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

      2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 
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      GUMMI OCH PLASTVAROR 

25.10   B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

      2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

        

25.10-1 48   - Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.10-2 32   - Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.11   C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

      1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 

kap. 3 eller 4 §. 

        

25.11-1 24   - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.11-2 16   - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.11-3 9   - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.11-4 6   - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.1101 T U 
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton 

ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.20   B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 

      
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår, 

      
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår, eller 

      3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

        

25.20-1 20   
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår. 

25.20-2 24   

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 

plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara 

per kalenderår. 

25.20-3 16   

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men 

högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 

men högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 9 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 

      1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 

      2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

25.3001 T U 
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen 

baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.40 16 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

25.50   C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

      ytterligare polymerisation, för 

      
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, 

eller 

      2. beläggning eller kalandrering med plast. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 

kap. 3 eller 4 §. 

        

25.50-1 12   - Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-2 6   - Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-3 4   - Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-4 20   - Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 

25.50-5 12   
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

25.50-6 8   
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

25.50-7 6   - Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 

25.50-8 4   - Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 

25.5001 T U 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 

eller mekanisk bearbetning. 
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25.5002 T U 
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

      MINERALISKA PRODUKTER 

      Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i 40 B 
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller 

mer än 5 000 ton per kalenderår. 

26.10-i 40 B 
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 

20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

26.1001 8 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

26.20   B 
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 

smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 

      1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

      2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

        

26.20-1 28   - Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 

26.20-2 16   
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 

per kalenderår. 

26.20-3 28   
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 

per kalenderår. 

26.20-4 16   
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

26.30 8 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 

      (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 

      
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller 

      2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

26.3001 2 U 
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 

smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 

      
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 

eller 

      2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 16 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

26.50-i 28 B 
Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 

sten, kakel, stengods eller porslin, med en 

      1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 

      
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per 

kubikmeter. 

26.51 28 B 
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om 

glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.5101 4 U 
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om 

glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.60 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

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

      Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i 104 A Anläggning för att 

      1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 

      2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

26.7001 6 U Anläggning för att 

      1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 

      2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

26.80 104 B Anläggning för tillverkning av cement. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

26.90-i 24 B 
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per 

kalenderår. 
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26.100 16 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

26.10001 4 U 
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 

kalenderår. 

26.110 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

      1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

      2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

      1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

      2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 

26.12001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 

        

      Andra mineraliska produkter 

26.130-i 44 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. 

26.140 44 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

26.150   C Asfaltverk eller oljegrusverk 

      1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

      
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

        

26.150-1 16   - Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

26.150-2 12   
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

26.15001 T U 
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 8 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

26.170-i 24 B 
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 

kalenderår. 

26.17001 8 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

26.180 12 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i denna förordning 

      STÅL OCH METALL 

27.10-i   A 

Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan 

utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 

ton per kalenderår. 

        

27.10-i1 128   - Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 

27.10-i2 80   - Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår. 

27.10-i3 48   - Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per kalenderår. 

27.10-i4 40   
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 21 900 ton per 

kalenderår. 

27.20   A Anläggning för att 

      1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

      2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

        

27.20-1 56   - Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 

27.20-2 48   - Högst 50 000 ton per kalenderår. 

27.25-i   A 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per 

timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår. 

        

27.25-i1 96   - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 

27.25-i2 64   - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.26-i 64 A 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per 

hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 
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27.27-i   A 

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per 

kalenderår. 

        

27.27-i1 48   

 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 

råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår. 

27.27-i2 40   

 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 

råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton zink per kalenderår. 

27.27-i3 24   

 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 

råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 

zink per kalenderår. 

27.27-i4 12   
 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 

råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

27.27-i5 48   
 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.27-i6 40   

 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller 

sköljvatten. 

27.27-i7 24   

 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller 

sköljvatten.  

27.27-i8 12   
 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.31 32 A 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per 

kalenderår. 

27.32   B 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per 

kalenderår. 

        

27.32-1 36   - Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

27.32-2 24   - Högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.40-i    B 
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 

per kalenderår. 

        

27.40-i1 32   - Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 

27.40-i2 28   - Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 

27.40-i3 20   - Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

27.40-i4 12   
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 

används. 

27.50   B 
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 

ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

        

27.50-1 20   
 - (1) mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller (2) mer än 1000 ton men 

högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-2 16   
 - (1) mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller (2) mer än 500 ton men 

högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-3 9   
 - (1) mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller (2) mer än 1 000 ton men 

högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-4 9   
 - (1) mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller (2) mer än 500 ton men 

högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.60 4 C 
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 

ton per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

27.6001 T U 
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 ton 

per kalenderår. 

27.70-i   A 

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 

processer. 

      Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
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27.70-i1 96   - Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i2 56   
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

27.70-i3 28   
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

27.70-i4 24   
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

27.70-i5 80   - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i6 40   
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

27.70-i7 28   
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

27.70-i8 24   
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

27.80-i 20 B 

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 

processer. 

      Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.100-i   A 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

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

mer än 1 000 ton per kalenderår. 

        

27.100-i1 104   - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.100-i2 76   - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.100-i3 56   - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.10001 6 U 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

27.101-i   B 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 

kalenderår. 

27.101-i1 68   - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

27.101-i2 60   - Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 

27.110   B 
Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte. 

      
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 

gjuterier. 

27.110-1 28   - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 

27.110-2 20   - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 

27.120   B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 

      och genom andra processer än de som anges i 

      11–15 §§. 

      Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

        

27.120-1 96   - Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120-2 68   - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

27.120-3 36   - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.120-4 20   - Högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.130   B 
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om 

produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

        

27.130-1 72   - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.130-2 40   - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.130-3 28   - Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.130-4 20   - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.130-5 16   - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.130-6 12   - Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

27.140 6 C 
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om 

produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
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      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

27.14001 T U 
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om 

produktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

      METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i   B 
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har 

en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 

        

28.10-i1 36   - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-i2 28   
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

28.10-i3 16   
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

28.10-i4 12   - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20   B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

      
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, 

och 

      2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

        

28.20-1 32   - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20-2 20   
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

28.20-3 9   
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

28.20-4 9   
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

28.25   C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. 

      
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §. 

        

28.25-1 6   -om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.25-2 2   -om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30   B Anläggning för  

      
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

      
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. 

        

28.30-1 32   - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-2 20   - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-3 16   - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-4 9   - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.40 6 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 

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

      
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

28.4001 T U Anläggning för 

      
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

      
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50   B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en 

      metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

        

28.50-1 32   - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-2 20   
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 

filter. 

28.50-3 12   - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 



Sida 105 (246) 

28.50-4 8   - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-5 20   - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

28.50-6 12   
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

28.50-7 8   - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

28.50-8 6   - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

28.71 T C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

28.7101 T U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

28.80 20 B 
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 

50 ton metallgods per kalenderår 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.90 12 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.95   C Anläggning för 

      
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 

om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 

      
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

      3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

      
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

      
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

      
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        

28.95-1 9   - Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 

28.95-2 6   - Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 

28.9501 T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 

      

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 

om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-

39.50, 

      
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

      3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

      
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per 

kalenderår, 

      5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 

      
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per 

kalenderår. 

      ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 96 A 
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller 

kvicksilver. 

31.20 44 B 
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 

kvicksilver. 

31.30 8 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

31.40-i 112 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. 

31.50 112 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

31.60 12 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

      METALLBEARBETNING 

      Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 12 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

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

34.20 6 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

      Motorfordon 

34.30   B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

      1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
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      2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

        

34.30-1 112    - Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 80   
 - Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 64   
 - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 32   
 - Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton. 

34.30-5 80    - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 48   
 - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 24   
 - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

mer än 3,5 ton. 

34.40 20 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

      1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

      2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

34.4001 4 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

      1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

      2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

      Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 20 C Anläggning för 

      1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

      2. tillverkning av flygplan, eller 

      3. reparation av flygplan. 

      Maskinell metallbearbetning 

34.60 72 A 
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 

endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70   B 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 

      6 §. 

      

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 

används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

34.70-1 48   
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 

större än 75 kubikmeter. 

34.70-2 40   
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 

större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

34.80   C 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 

      Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

        

34.80-1 20   
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 

större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 

34.80-2 9   
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 

större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 

34.80-3 6   
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 

större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

34.8001 T U 
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 

      Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

      Gas- och oljeplattformar 

35.10 112 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom 

      havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

35.1001 56 U 
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, 

ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 
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      Skeppsvarv 

35.20 6 C Skeppsvarv. 

      FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

      

Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt 

eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som 

bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

39.10-i 60 B 

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 

rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per 

kalenderår. 

39.15   B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

      1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

      2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

      3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 

      
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

      

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som 

omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller 

av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

      Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 

        

39.15-1 52   - 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

        

39.15-2 44   - 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

      - 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel  

        

39.15-3 40   - 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel, 

        

39.15-4 52   - 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

        

39.15-5 44   
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 

produkter 

        

39.15-6 52   
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

        

39.15-7 44   
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 

eller andra beläggningspreparat. 

        

39.30 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

      1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 

      

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna 

”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), 

”kan ge cancer vid inandning” 

      (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

      

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

      

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

      2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

      3. mer än 500 kilogram i fordonslackering (avser ursprunglig fordonslackering), eller 

      4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.35   C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 
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      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.35-1 6   
- Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 2,5 ton men högst 5 

ton i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar (gäller inte ursprunglig lackering). 

39.35-2 4   

- Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kg men högst 2,5 

ton i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar (gäller inte ursprunglig lackering). 

39.3501 T U 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med högst 500 kg i lackering av 

vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar (gäller inte ursprunglig lackering). 

39.50   C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

      1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

      2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§. 

        

39.50-1 16   - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-2 16   - 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-3 9   - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.5001 6 U 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Ej 

fordonslackering. 

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

(Gäller inte om verksamheten omfattas av 39.35 eller 39.30) 

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

lösningsmedel. (Gäller inte fordonslackering). 

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

      HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60   B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

      

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 

      
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 

      

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 

      

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 

faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

      

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

      

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 

”farligt för ozonskiktet, eller 

      
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

        

39.60-1 48   

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per 

kalenderår, 

      

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 

000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

        



Sida 109 (246) 

39.60-2 32   

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 

500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 

      
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  

      
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 

        

39.60-3 16   

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 

000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 

    
  

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  

      
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 

        

39.70 9 C Anläggning för lagring av 

      
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

      

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för 

energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 

tillfälle och 

      

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 

med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 

faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

      
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 

kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

      

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 

      
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid 

ett och samma tillfälle. 

39.7001 T U Anläggning för lagring av 

      
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

      

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för 

energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 

tillfälle och 

      

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 

med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 

faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

      
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 

kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

      

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 

      
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid 

ett och samma tillfälle. 

39.80 12 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
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      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

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

39.90 4 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

      kalenderår. 

39.9001 T U 
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

kalenderår. 

      GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

      
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 

avfallsförordningen (2011:927). 

      Anaerob biologisk behandling 

40.01 28 B 
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt 

material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  

      
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

40.02 12 C 
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt 

material producerar biogas. 

      
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

      Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

40.05-i 44 B 
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en 

kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

40.15 28 B 
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling 

tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

40.20 12 C 
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling 

tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

      Kärnkraft 

40.30   A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

      Förbränning 

40.40-i   A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

        

40.40-i1 80   - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

40.40-i2 32   - Gasturbin. 

40.50-i   B 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 

300 megawatt. 

        

40.50-i1 52   - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. 

40.50-i2 32   - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. 

40.51 28 B 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre 

än 50 megawatt. 

40.60   C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

      
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

      
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 

stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott. 

        

40.60-1 8   
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.60-2 4   
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.60-3 8   
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 

bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

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

bränslegas, eller 

      
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

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

      Vindkraft 

40.90 6 B Verksamhet med 

      
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 

inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 

      
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan 

gruppstation som avses i 1, eller 

      

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat 

sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

40.95 4 B Verksamhet med 

      
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 

inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 

      
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan 

gruppstation som avses i 1, eller 

      

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 

tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av 

minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna 

med de andra vindkraftverken påbörjades. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. 

40.100 2 C Verksamhet med 

      1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

      2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

      
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

40.10001 T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. 

      Värme- och kylanläggningar 

40.110 12 C 
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, 

grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

      Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 4 C 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd 

av mer än 3 000 megawattimmar. 

40.12001 T U 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd 

av högst 3 000 megawattimmar. 

      VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9001 9 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 

41.9002 6 U 
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för 

mer än 5 000 personer men högst 

      50 000 personer. 

41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

      AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

45.10   A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 

      

från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har 

upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har 

avlägsnats från anläggningsplatsen. 

      FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10   C Anläggning för tvättning av 

      1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

      2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

      3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

      4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

        

50.10-1 8   - Tvättning av 

      1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
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      2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

      3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

      4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

        

50.10-2 6   - Tvättning av 

      1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

      2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

      3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

      4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 

      1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

      2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

      3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

      4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 

      1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

      2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1003 T U Anläggning för tvättning av 

      1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

      2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.20   C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

      1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

      2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 

2 eller 3 §. 

        

50.20-1 8   - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.  

50.20-2 6   - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-3 4   - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-4 T   
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

50.2001 T U 
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 

försäljning. 

50.2002 T U 
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle för försäljning. 

50.2003 4 U Fordonsverkstad med yrkesmässig reparation av fler än 3000 fordon per år.  

50.2004 2 U Fordonsverkstad med yrkesmässig reparation av fler än 400 men högst 3000 fordon per år. 

50.2005 T U Fordonsverkstad med yrkesmässig reparation av högst 400 fordon per år 

50.2006 T U Parkeringsyta med oljeavskiljande funktion. 

50.2007 T U Däckverkstad 

50.2008 T U Mindre verkstad eller depå 

50.2009 T U Åkeriverksamhet 

      HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

      Hamnar 

63.10   B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 

      Tillståndsplikten gäller inte 

      1. hamn för Försvarsmakten, eller 

      2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

        

63.10-1 128   - Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

63.10-2 80   - Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 

63.10-3 56   - Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 

63.10-4 32   - Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 

63.10-5 16   - Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

63.10-6 12   - Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

63.1001 6 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. 

      Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

63.20 12 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 



Sida 113 (246) 

      Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §. 

63.2001 6 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 

63.2002 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag 

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

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

63.2005 T U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 

      Flygplatser 

63.30   A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. 

      Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §. 

        

63.30-1 112   - Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

63.30-2 64   - Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår. 

63.30-3 48   - Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår. 

63.30-4 24   - Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

63.40 36 B 
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan 

på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

63.4001 6 U 
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan 

på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

63.50 6 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

      Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

63.5001 T U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

      Annan trafikinfrastruktur 

63.10001 96 U 
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 

miljoner[1] fordonskilometer per kalenderår.  

63.10002 60 U 
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 

miljoner[2] fordonskilometer per kalenderår.  

63.10003 48 U 
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 

miljoner[3] fordonskilometer per kalenderår. 

63.10004 T U Parkering 

63.10101 60 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

63.10102 36 U 
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en 

sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

63.10103 16 U Övriga spåranläggningar. 

      LABORATORIER 

73.10 12 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

      Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 

      
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

denna förordning, 

      2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 

      
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 T U 
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 

kvadratmeter. 

73.1002 T U 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men 

högst 5 000 kvadratmeter. 

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

      TANKRENGÖRING 

74.10   B 
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används 

för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, 

      
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

      ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

      

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 

kriterierna 
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för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 

upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

      
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

        

74.10-1 20   
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring 

eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 

74.10-2 12   
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring 

eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

74.20 9 C 
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av 

kemiska produkter. 

      Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

      HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 20 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 9 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 8 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

85.3001 T U Tandläkarmottagning. 

85.4001 T U Djursjukhus och liknande 

      RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10   B 
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar 

emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter. 

        

90.10-1 64   - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

90.10-2 48   
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 

100 000 personekvivalenter. 

90.10-3 12   
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 

000 personekvivalenter. 

90.11   B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

        

90.11-1 64   - Anslutning av fler än 100 000. 

90.11-2 48   - Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer. 

90.11-3 32   - Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer. 

90.15-i 48 B 
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som 

avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

      Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

90.16   C 
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 

mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter. 

90.16-1 16   
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst 2000 

personekvivalenter. 

90.16-2 12   
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 500 

personekvivalenter. 

90.2001 2,5 U 
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 

mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. Gäller ej markbaserade anläggningar. 

90.2002 2,5 U 
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 

mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. Gäller ej markbaserade anläggningar. 

90.2003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 

      AVFALL 

      
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa 

avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

      Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 
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Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av 

avfall. 

      
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

      Förbränning 

90.180-i   A 
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer 

än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

        

90.180-i1 160   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.180-i2 112   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.180-i3 64   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

90.181-i   A 
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

        

90.181-i1 160   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.181-i2 112   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.181-i3 64   - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

90.190 24 B 
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 

ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.191 24 B 
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 

ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.200-i 96 A 
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 100 000 ton per kalenderår. 

      
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.201-i 96 A 
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 100 000 ton per kalenderår. 

      
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.210-i 64 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

      1. mer än 3 ton per timme, eller 

      2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

      
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.211-i 64 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

      1. mer än 3 ton per timme, eller 

      2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

      
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.212-i 36 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är  

      1. mer än 10 ton per dygn, eller 

      2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.213-i 36 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är  

      1. mer än 10 ton per dygn, eller 

      2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220   B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

      1. högst 3 ton per timme, eller 

      2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

      
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

        

90.220-1 24    - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220-2 16    - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.220-3 12    - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.221   B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

      1. högst 3 ton per timme, eller 

      2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
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I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

        

90.221-1 24    - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per  kalenderår. 

90.221-2 16    - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.221-3 12    - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.230 4 C 
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, 

om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 

17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

90.23001 2 U 
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den 

tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

      
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 

och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

      Deponering 

90.271   B Uppläggning av muddermassa 

      
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa, eller 

      2. i större mängd än 1 000 ton. 

        

90.271-1 24   - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. 

90.271-2 12   - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

90.281 4 C 
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 

massorna har muddrats från, om 

      1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 

      2. föroreningsrisken endast är ringa. 

90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

90.290-i 96 A 
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

90.300-i   B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

      1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 

      2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

      Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

        

90.300-i1 44    - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.300-i2 24    - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.300-i3 16   - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310   B Deponering av icke-farligt avfall. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 §. 

        

      - Den tillförda mängden avfall är mer än 

90.310-1 32   10 000 ton per kalenderår. 

90.310-2 20   - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310-3 12   - Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.320-i   A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

        

90.320-i1 180    - Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.320-i2 128    - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.320-i3 96    - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

90.330-i 56 B Deponering av farligt avfall, om 

      1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

      2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

      Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §. 

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

        

90.340-1 32   - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.340-2 12   - Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 
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90.341 4 C 
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering 

av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

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

      Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 9 B 
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 

500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 

      
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 

2 500 ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §. 

90.383 9 B 
Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 

2 500 ton per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §. 

90.391 6 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 

      1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 

      2. behandlingen leder till materialåtervinning 

      Biologisk behandling 

90.161 12 B 
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och 

      1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 

      
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 

avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

      Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

      1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 

      2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

90.171   C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  

      
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 

ton per kalenderår, eller 

      
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 

ton per kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § 

        

90.171-1 8   
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton 

per kalenderår. 

90.171-2 6   
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton 

per kalenderår. 

90.171-3 4   
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

90.17001 T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  

      
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, 

eller 

      2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

      Animaliskt avfall 

90.241-i   B 
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om 

den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

        

90.241-i1 48   - behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

90.241-i2 24   - behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall. 

90.251 24 C 

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller 

förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

      Återvinning för anläggningsändamål 

90.131   B 
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

        

90.131-1 28   - Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 

90.131-2 24   
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 
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90.131-3 20   
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 

90.131-4 16   
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 

90.131-5 12   - Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 

90.141 T C 
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

      Uppgrävda massor 

90.361 16 B 
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton 

per kalenderår. 

      Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

90.370 T C 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 

21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

      Konvertering av smittförande avfall 

90.382 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

      Avvattning 

90.375 12 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton 

      Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100   B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

      Tillståndsplikten gäller inte 

      
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

      2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

        

90.100-1 64    - Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. 

90.100-2 32    - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

90.110   C 
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 

avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

      
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 

eller anläggningsändamål. 

        

90.110-1 16    - Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

90.110-2 12   - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 

90.110-3 T   - Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål 

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

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

        

90.70-1 28    - Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår. 

90.70-2 24    - Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

90.80 9 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

      
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 

      2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

90.8001 T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

      Elavfall 

90.90 9 C 
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter innan ytterligare behandling. 

      Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

      Uttjänta fordon 

90.119   B 
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 

som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

      Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

        

90.119-1 40    - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 16    - Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.120 15 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

      1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
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2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 

återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

      Förberedelse för återanvändning 

90.29 T C Förbereda avfall för återanvändning 

      Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30   B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

      1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

      2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

        

90.30-1 28   
 - (1) mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller (2) 

mer än 100 000 ton i andra fall. 

90.30-2 20   
 - (1) mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller (2) mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

90.30-3 16   
 - (1) mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller (2) mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

90.40 9 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

      
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

      2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

90.4001 2 U 
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

högst 10 ton. 

        

90.4002 T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten 

90.50   B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

      1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

      2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

      3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

      4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

      5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

      6. mer än 1 ton i andra fall. 

        

90.50-1 32   - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 

90.50-2 28   - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

      6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

90.50-3 20   - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

      1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

      6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

90.50-4 16   - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

      1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

      6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

90.50-5 9   - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

      1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 

      2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 

      4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 

      6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

90.60 4 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

      1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 

      2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 

      3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

      4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

      5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

      6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

90.6001 T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

      1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

      2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

      3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

      4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

      5. högst 200 kilogram i andra fall. 

      Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
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90.454-i 96 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

90.455 96 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 

      Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. 

90.457 52 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

90.458 64 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

      Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 32 B 
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, 

om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

      Fartygsåtervinning 

90.451 144 A 

Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 

återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den 

ursprungliga lydelsen. 

      Radioaktivt avfall 

90.460 80 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

90.470 80 A 

Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 

radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), 

om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §. 

      Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 180 A 
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är 

mer än 100 000 ton 

90.485 104 B 
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är 

högst 100 000 ton 

90.500-i 104 B 
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 

industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

90.510 104 B 
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är 

tillståndspliktiga enligt 62 § 

90.520 9 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid 

      Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

90.406-i 40 B 
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 

      1. biologisk behandling, 

      2. behandling innan förbränning eller samförbränning 

      3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

      4. behandling av slagg eller aska. 

      
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.405-i 32 B 
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton per kalenderår och verksamheten avser 

      1. biologisk behandling, 

      2. fysikalisk-kemisk behandling, 

      3. behandling innan förbränning eller samförbränning 

      4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

      5. behandling av slagg eller aska. 

90.435-i   A 
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller 

mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 

      1. biologisk behandling, 

      2. fysikalisk-kemisk behandling, 

      3. materialåtervinning av lösningsmedel 

      4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 

      5. regenerering av syror eller baser, 

      6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 

      7. återvinning av katalysatorer 

      8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja, 

      9. invallning, 

      

10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i 

denna paragraf, eller 
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11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller 

innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. 

        

90.435-i1 180   - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-i2 112   - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-i3 52   - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.410 80 A 
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

detta kapitel. 

90.420   B 
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

detta kapitel. 

        

90.420-1 64    - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.420-2 40    - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.420-3 24    - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.420-4 16   - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.420-5 12   - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.430 4 C 
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår. 

      
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.440   A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

detta kapitel. 

        

90.440-1 180   - den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440-2 112   - den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.440-3 52   - den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.450   B 
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

      
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

detta kapitel. 

        

90.450-1 44   - den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

90.450-2 32   - den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår 

90.450-3 16   - den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår 

      SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 12 B 
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar 

av ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

92.20   C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

      finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

        

92.20-1 8   - Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 6   - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 2   - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

92.2001 T U 
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 6 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.10001 T U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

92.10002 T U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

      TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 8 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

      Anmälningsplikten gäller inte om 

      1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som 

      är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
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      2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 

      19 kap. 4 §. 

93.1001 6 U 
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.1002 T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

      BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 12 B Krematorium. 

      ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

      Lackering m.m. 

100.1001 9 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår. 

100.1002 4 U 
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per 

kalenderår. 

        

      Hantering av brom- eller fluorkarboner 

101.1001 9 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

101.1002 4 U 
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

101.1003 T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

101.1004 12 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

101.1005 4 U 
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

101.1006 T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

      Försäljning av varor och kemiska produkter 

103.1002 T U Försäljning av kemiska produkter 

103.1005 T U Försäljning av varor 

      HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 6 C 
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola special-skola, internationell skola med 

fler än 50 elever. 

200.10-3 4 C 
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola special-skola, internationell skola med 

upp till och med 50 elever. 

200.10-4 T C Tillkommande tillsyn för salar med specialundervisning t.ex. kemisal, slöjd, fysiksal. 

200.10-6 4 C Förskola. 

200.10-7 2 C Öppen förskola. 

200.10-8 T UH Familjedaghem med tillhörande samlingslokaler 

      Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 T UH Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor. 

200.20-2 4 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som fristående verksamhet. 

200.20-3 T UH Fritidsgård och liknande. 

      Skönhetsvård och liknande 

200.30-1 T UH Solarium. 

200.30-2 T UH Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

200.30-3 T UH Frisersalong. 

      Vård och hälsa 

200.40-1 5 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande fler än 10 boende. 

200.40-12 4 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande upp till och med 10 boende. 

200.40-13 T UH Daglig verksamhet/Träffpunkt/ Servicebas 

200.40-2 2 C Fotvård eller akupunktur. 

200.40-3 4 C Tatuering eller piercing (ej håltagning med kassett). 

200.40-5 2 C Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet. 

200.40-6 T UH Övrig hygienisk verksamhet. 

200.40-7 1 C Håltagning med kassett eller användning av rakblad. 

      Idrott och liknande 

200.50-1 3 UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
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200.50-2 4 C Anmälningspliktiga bassängbad, 1-2 bassänger  

200.50-21 6 C Anmälningspliktiga bassängbad, 3-5 bassänger  

200.50-22 10 C Anmälningspliktiga bassängbad, 6 bassänger eller fler   

200.50-3 3 UH Strandbad. 

      Boende 

200.60-1 6 UH Bostäder med mer än 500 hyreslägenheter. 

200.60-2 T UH Bostäder med högst 500 hyreslägenheter, samt övriga bostäder. 

200.60-5 T UH 
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med bo-ende, vandrarhem, kriminalvård, 

camping/stuganläggning, övrigt tillfäl-ligt boende. 

      Förvaring av djur 

200.70-1 T UH Lokaler för förvaring av djur. 

      TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN 

- 2 C Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten  

      
*enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 

(SSMFS 2012:5) 
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Bilaga E: Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

 

Taxa för tillsyn enligt lagen 

(2014:799) om 

sprängämnesprekursorer 
 

Beslutad av kommunfullmäktige x december 2022, §XXX 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 

tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om 

sprängämnesprekursoer följs inom kommunen. Enligt 11 § samma lag får avgift tas ut 

för tillsynen och enligt 19 § andra stycket i samma lag får kommunen meddela 

föreskrifter om avgiftens storlek för tillsyn enligt 6 § första stycket. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uppsala kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer och EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 

2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt EU:s förordning som tillhandahåller 

sprängämnesprekursorer till enskilda. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och 

inte kräver utredning, 
2. handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, 

3. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Avgift för tillsyn 

5 § Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet. 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften den avgift som kommunfullmäktige 
bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt 

som handläggning sker. Under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 är 
timavgiften 1 310 kronor.  

7 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i 
ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  
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Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per ärende 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. 

Nedsättning av avgift 

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uppsala kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklagande 

10 § Av 17 § andra stycket i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas till länsstyrelsen. 
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Bilaga F: Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 

Taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen  
Beslutad av kommunfullmäktige x december 2022, §XXX 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- 

och foderlagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uppsala kommuns kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt  

1. livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om 
kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med 

stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar, och  

 

2. lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lag, inklusive förordning (2006:1165) om avgifter 

för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § andra stycket 
livsmedelslagen jämställs med livsmedel: 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och  

2. snus och tuggtobak. 

Enligt 3 a § livsmedelslagen gäller lagen även material och produkter avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel.   

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa.  

Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör 
inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
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4. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och 
inte kräver utredning, 

5. handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, eller 

6. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 §. 

I 8–15 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (8§), 
2. uppföljande kontroll (9 §), 

3. utredning av klagomål (10-11 §§), 
4. korrigerande åtgärder (12 §), 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (13 §), 

6. importkontroll (14 §), samt 
7. inköp under dold identitet (15§). 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 310 kronor per timme kontrolltid.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 

och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 

7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig 

avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den 
årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 

riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och hälsoskyddsnämnden multipliceras 

med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
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Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen, anläggning för dricksvattenförsörjning eller för tillverkning av 
snus eller tuggtobak vid kalenderårets början. 

Skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör från och med det kalenderår som följer 
efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten har upphört. 

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

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av 

denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

8 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning, anläggning för dricksvattenförsörjning 

eller för tillverkning av snus eller tuggtobak för registrering ska betala avgift för 1,5 
timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 

anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

9 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 

omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera 
att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

10 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

11 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) 

enligt artikel 50 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för 
nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
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Avgift för korrigerande åtgärder 

12 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 

har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
hänger samman med åtgärden. 

Avgift för exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

13 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande 

av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift för importkontroll 

14 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 

nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 

med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga 
faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som 
annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 
15 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-
medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. Om ett inköp under dold identitet utförs 
som ett led i en klagomålskontroll enligt 10–11 §§ tas avgift enligt första stycket ut 

endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett 
enskilt ärende besluta att sätta ned en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 9 §. En sådan avgift får endast ändras 

enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

17 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under 

det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 

enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

 

 



Sida 130 (246) 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uppsala kommun genom miljö- 

och hälsoskyddsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift 
eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 19 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 20 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som 

kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 
ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

För verksamhet som registrerats innan den 1 januari 2023 men startar verksamheten 
efter den 1 januari 2023 ska avgift för planerad offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen debiteras efter det att kontrollen 
utförs enlig § 7b. Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 

För verksamheter som registreras från och med den 1 januari 2023 ska avgift för 

planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen debiteras efter det att kontrollen utförs enlig § 7b. Avgiften beräknas genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  

Bestämmelserna angående 7 a § om årlig avgift i 7 § och 7 a § upphör att gälla den 1 

januari 2024. 
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Bilaga G: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 

Taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen (2010:1622) 
Beslutad av kommunfullmäktige X december 2022, §XXX 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Inledande bestämmelser 

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

enligt alkohollagen (2010:1622) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov eller andra omständigheter får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta 

att avgift enligt denna taxa sätts ned eller efterskänks i enskilda fall. 

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. 

5 § Avgiftsuttag sker i form av fasta avgifter för prövning av ansökan enligt 7 §, samt 
tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd enligt 9 §. Ansökningsavgift 

beräknas enligt schablon för genomsnittligt nedlagd handläggningstid per 
tillståndstyp. Tillsynsavgift beräknas utifrån tillståndshavarens redovisning av inköpta 
alkoholvolymer under föregående kalenderår. Avgifterna sammantaget ska täcka 

verksamhetens kostnader. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, remissförfarande 

med berörda myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 

6 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Avgifter 

Ansökningsavgifter 

7 § Fast avgift för ansökan om serveringstillstånd tas ut enligt taxebilaga 1. 

8 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden i samband med ansökan. 
Avgift för ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

återkallas innan handläggningen påbörjats. 

Årliga tillsynsavgifter 

9 § Årlig avgift för tillsyn tas ut enligt taxebilaga 1. 

10 § Avgift för tillsyn ska betalas av tillståndshavaren inom den tid som anges på 
fakturan. Avgift för tillsyn betalas från och med nästkommande kalenderår efter att 

tillstånd beviljats och beräknas på föregående års inköp av alkoholdrycker. Om 
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tillstånd beviljas under årets sista kvartal, oktober-december, tas ingen tillsynsavgift ut 
under nästkommande kalenderår. 

11 § Avgift för tillsyn av anmälningspliktig försäljning av folköl (detaljhandel) tas ut 
enligt taxebilaga 1. Avgift ska betalas av verksamhetsutövaren inom den tid som anges 
på fakturan. Avgiften betalas för innevarande år. 

Avgifter för kunskapsprov 

12 § Avgift för kunskapsprov, omfattandes tre försök, ingår i ansökningsavgiften. 
Därefter utgår avgift enligt taxebilaga 1. 

Taxebilaga 1 

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd 

Nyansökan stadigvarande tillstånd 12 000 kr 

Ändrat tillstånd 3 000 kr 

Tillfällig ändring i stadigvarande tillstånd 2 000 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 000 kr* alt. 4 000 kr** 

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 800 kr 

Gemensam serveringsyta 3 000 kr 

*Avgift för evenemang som är en dag 

**Avgift för evenemang som är två eller flera dagar 

Avgifter för kunskapsprov 

Ny ansökan då prov ej klarats på tre försök 3 000 kr 

Enstaka provtillfälle 1 500 kr 

Årliga tillsynsavgifter 

Tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd beräknas enligt tabell på nästa sida. Avgifterna 

för respektive alkoholdryck i tabellen summeras enligt tillståndshavarens redovisning 
av inköpta volymer under föregående kalenderår (restaurangrapport). Högsta avgift 
som debiteras är 40 000 kr. Vid utebliven redovisning av volymer debiteras högsta 

avgift. 

 
Stadigvarande tillstånd med total omsättning mindre än 100 000 kr 2 000 kr 

Detaljhandel folköl 1 000 kr 

(anmälningspliktig försäljning, ingen avgift för tillståndshavare)  

Tillägg tillsynsavgifter 

Cateringtillstånd  1 000 kr 

Sena serveringstider, per timme efter kl 01.00  1 000 kr 

Försenad restaurangrapport 1 000 kr 
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Tabell årliga tillsynsavgifter 

 

 Sprit Vin & andra jästa alkoholdrycker Starköl 

Volym(liter) Avgift(kr) Volym(liter) Avgift(kr) Volym(liter) Avgift(kr) 

0 – 50 2 000 0 – 100  2 000 0 – 500 2 000 

51 – 200 4000 101 – 200 4 000 501 – 1 000 4 000 

201 – 500 5 000 201 – 500  4 500 1 001 – 2 000 5 000 

501 – 1 000 6 000 501 – 1 000 5 000 2 001 – 4 000 6 000 

1 001 – 1 500 7 000 1 001 – 2 000 5 500 4 001 – 6 000 7 000 

1 501 – 2 000 8 000 2 001 – 3 000 6 000 6 001 – 8 000 8 000 

2 001 – 2 500 9 000 3 001 – 4 000 6 500 8 001 – 10 000 9 000 

2 501 – 3 000 10 000 4 001 – 5 000 7 000 10 001 – 15 000 10 000 

3 001 – 3 500 11 000 5 001 – 6 000 7 500 15 001 – 20 000 11 000 

3 501 – 4 000 12 000 6 001 – 7 000 8 000 20 001 – 30 000 12 000 

4 001 – 4 500 13 000 7 001 – 8 000 8 500 30 001 – 40 000 13 000 

4 501 – 5 000 14 000 8 001 – 10 000 9 000 40 001 – 50 000 14 000 

5 001 – 5 500 15 000 10 001 – 12 000 10 000 50 001 – 60 000 15 000 

5 501 – 6 000 16 000 12 001 – 14 000 11 000 60 001 – 70 000 16 000 

6 001 – 6 500 17 000 14 001 – 16 000 12 000 70 001 – 80 000 17 000 

6 501 – 7 000 18 000 16 001 – 18 000 13 000 80 001 – 90 000 18 000 

7 001 – 7 500 19 000 18 001 – 20 000 14 000 90 001 – 100 000 19 000 

7 501 – 8 000 20 000 20 001 – 22 000 15 000 100 001 – 110 000 20 000 

8 001 – 8 500 21 000 22 001 – 24 000 16 000 110 001 – 120 000 21 000 

8 501 – 9 000 22 000 24 001 – 26 000 17 000 120 001 – 130 000 22 000 

9 001 – 9 500 23 000 26 001 – 28 000 18 000 130 001 – 140 000 23 000 

9 501 – 10 000 24 000 28 001 – 30 000 19 000 140 001 – 150 000 24 000 

10 000 –  25 000 30 001 –  20 000 150 001 –  25 000 
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Bilaga H: Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Taxa för prövning och tillsyn enligt 

lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter 
Beslutad av kommunfullmäktige X december 2022, § XXX  

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uppsala kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid eller andra omständigheter får miljö- och 

hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa sätts ned eller efterskänks i 

enskilda fall. 

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

5 § Avgiftsuttag sker i form av fasta avgifter för prövning av ansökan enligt 7 §, samt för 

tillsyn enligt 9 §. Avgiften beräknas enligt schablon för genomsnittligt nedlagd 
handläggningstid per ärende och ska täcka verksamhetens kostnader. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 

6 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Avgifter 

Ansökningsavgifter 

7 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror tas ut enligt taxebilaga 1. 

8 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden i samband med ansökan. 
Avgift för ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggningen påbörjats. 
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Årliga tillsynsavgifter 

9 § Årlig avgift för tillsyn tas ut enligt taxebilaga 1. 

10 § Avgift för tillsyn ska betalas av tillståndshavaren inom den tid som anges på 
fakturan. Avgift för tillsyn betalas från och med nästkommande kalenderår efter att 
tillstånd beviljats. Om tillstånd beviljas under årets sista kvartal, oktober-december, tas 

ingen tillsynsavgift ut för nästkommande kalenderår. 

11 § Avgift för tillsyn av anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare ska betalas av verksamhetsutövaren inom den tid som anges på 

fakturan. Avgiften betalas för innevarande år.  

Taxebilaga 1 

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2022. 

Ansökningsavgifter 

Ansökan om tillstånd att sälja tobak (detalj- eller partihandel) 8 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak  2 000 kr 

Vid ansökan om tillstånd att sälja tobak i försäljningsautomat vid flera 

försäljningsställen tas ordinarie avgift (8 000 kr) ut vid första ansökan,  
därefter per ytterligare ansökan   2 000 kr 

Årliga tillsynsavgifter 

Tillstånd för tobaksförsäljning (detalj- eller partihandel)   5 000 kr 

Tillstånd för tobaksförsäljning detaljhandel vid restauranger som har 

serveringstillstånd    2 000 kr 

Vid tillstånd för tobaksförsäljning i försäljningsautomat vid flera  
försäljningsställen tas ordinarie avgift (5 000 kr) ut för första tillståndet,  
därefter per ytterligare tillstånd   2 000 kr 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

(anmälningspliktig försäljning)   1 500 kr* 

 

* Rabatt ges på tillsynsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare om 

försäljningsstället samtidigt säljer folköl och/eller receptfria läkemedel. Avgiften blir då 1 000 kr 

per produkt som säljs. Rabatten på anmälningspliktiga produkter gäller även i kombination med 

försäljning av tobak. 
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Bilaga I: Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Taxa för kontroll enligt lagen 

(2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel 
Beslutad av kommunfullmäktige X december 2022, §XXX 

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2023. 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgift för Uppsala kommuns kostnader för kontroll enligt lagen 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
behov av kontroller, nedlagd kontrolltid eller andra omständigheter får miljö- och 

hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa sätts ned eller efterskänks i 

enskilda fall. 

4 § Avgiftsuttag sker i form av fast årlig avgift för kontroll enligt 6 §. Avgiften beräknas 

enligt schablon för genomsnittligt nedlagd handläggningstid per kontrollobjekt och 
ska täcka verksamhetens kostnader. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för administration, planering av kontroll, kontrollbesök, samt 

rapportskrivning. 

5 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Avgifter 

Årlig kontrollavgift 

6 § Årlig avgift för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel 1 500 kr* 

7 § Avgift för kontroll av anmälningspliktig försäljning av vissa receptfria läkemedel ska 
betalas av verksamhetsutövaren inom den tid som anges på fakturan. Avgiften betalas 

för innevarande år. 

*Rabatt ges på kontrollavgiften för vissa receptfria läkemedel om försäljningsstället samtidigt 

säljer folköl och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften blir då 1 000 kr 

per produkt som säljs. Rabatten på anmälningspliktiga produkter gäller även i kombination med 

försäljning av tobak. 
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Bilaga J: Taxa för registrering av kommunala lotterier enligt spellagen 
(2018:1138) 

Taxa för registrering av kommunala 

lotterier enligt spellagen 

(2018:1138) 
Beslutad av kommunfullmäktige X december 2022, §XXX 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Taxa för registrering av kommunala lotterier 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgift för Uppsala kommuns kostnader för registrering av 
kommunala lotterier enligt spellagen (2018:1138). 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, eller 
andra omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa sätts ned eller efterskänks i enskilda fall. 

4 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa kan överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

5 § Avgiftsuttag sker i form av fast avgift för registrering enligt 7 §. Avgiften beräknas 
enligt schablon för genomsnittligt nedlagd handläggningstid per registrering och ska 

täcka verksamhetens kostnader. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för administration och kontroller vid registrering av lotterier. 

6 § Beslut om avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Avgifter 

Avgift för registrering av lotteri 

7 § Avgift för registrering av lotteri   550 kr 

8 § Avgift för registrering ska betalas av den ideella förening eller det registrerade 
trossamfund som ansöker om registreringslotteri. Avgiften betalas i samband med 

ansökan. 
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Plan- och byggnadsnämnden 

En årlig uppräkning av taxor och avgifter sker med arbetskraftsindex (AKI) för 

tjänstemän som fastställs i november 2022, samt uppräknas detaljplanetaxan med 

aktuellt prisbasbelopp (PBB) som fastställs varje år av regeringen.  

Utöver den generella uppräkningen föreslås inga förändringar i nämndens taxor och 

avgifter utöver nedanstående två: 

• En översyn har gjorts avseende geodataprodukter där en uppdelning av 
nybyggnadskartor föreslås från tidigare 2 kategorier till 3 kategorier. 

Nybyggnadskarta A, tidigare kallad Nybyggnadskarta kvarstår. Förenklad 

nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll har delats upp i 2 separata 

kategorier där förenklad nybyggnadskarta föreslås kallas för Nybyggnadskarta B 
och baskarta med fältkontroll för Nybyggnadskarta C. 
Den föreslagna justeringen innebär en förenkling för kund att göra rätt beställning 
och få rätt kartunderlag för situationsplan vid ansökan av bygglov. 

• Justering har även gjorts vad gäller moms för nybyggnadskartor som beställs utan 

koppling till myndighetsutövning/bygglov. 
 

Vilken nybyggnadskarta som ska användas beror på vad sökande ska göra och om det 

är inom eller utanför detaljplanerat område: 

Nybyggnadskarta A 

Behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten 
befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 

• en ny huvudbyggnad (exempelvis enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, 
verksamhetslokal, skola) 
• eller ärende med separat anslutning till vatten och avlopp (gäller alla ärenden, även 

om det är en attefallsbyggnad) 

Nybyggnadskarta B 

Behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten 

befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 
• tillbyggnad av huvudbyggnad (exempelvis tillbyggnader på enbostadshus, 

flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 

• nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (exempelvis garage, förråd, 
fristående skärmtak) 
• skärmtak, byggbodar/evakueringsbodar, mur, stödmur och plank, hög altan över 1,6 
meter (räknas som tillbyggnad), upplag/materialgårdar, mast, torn, marklov, 

parkeringsplatser, transformatorstation, cistern och fristående skylt 

Nybyggnadskarta C   

Behövs när fastigheten ligger utanför detaljplanerat området och när fastigheten 
befinner sig utanför Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 
• ny huvudbyggnad (exempelvis enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, 
verksamhetslokal, skola) 
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• tillbyggnad av huvudbyggnad (exempelvis tillbyggnader på enbostadshus, 
flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 
• nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (exempelvis garage, förråd, 

fristående skärmtak) 
• hög altan över 1,6 meter (räknas som tillbyggnad) 
• mur, stödmur och plank



Sida 140 (246) 

Avgift: Bygglov        

Gäller från och med 1 januari 2023. Om ej annat anges sker uppräkning med arbetskostnadsindex (AKI) som fastställs i november 2022.   

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

1 EN- OCH TVÅBOSTADSHUS               

  Förhandsbesked               

1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 000 16 400  0 Uppräkn. AKI     

  Ny- och tillbyggnader               

1.2 

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt 

kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 

100 kvm (BTA+OPA) 

32 000 32 700   0 Uppräkn. AKI     

1.3 

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt 

kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större 

än 100 kvm (BTA+OPA) 

46 800 47 800   0 Uppräkn. AKI     

1.4 
Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked 

där förhandsbeskedets villkor följs 
-7 400 -7 600   0 Uppräkn. AKI     

1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd 9 800 10 100   0 Uppräkn. AKI     

1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd 19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI     

1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI     

1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd 12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI     

  Extra teknisk kontroll               

1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI     

1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI     
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1.13 Byte av kontrollansvarig 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

  Attefallsåtgärder               

1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus 8 000 8 200   0 Uppräkn. AKI     

1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad 5 500 5 700   0 Uppräkn. AKI     

1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad 8 000 8 200   0 Uppräkn. AKI     

1.17 
Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast 

enbostadshus) 
9 200 9 400   0 Uppräkn. AKI     

1.18 Inte bygglovspliktig takkupa 5 500 5 700   0 Uppräkn. AKI     

  Ändring av befintliga byggnader               

1.19 
Fasadändring, mindre (ex. fönster, dörrar eller takfönster samt byte av 

fasadkulör på samma fasadmaterial) 
3 700 3 700   0 Uppräkn. AKI     

1.20 
Fasadändring, större (ex. byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong 

eller ny takkupa) 
7 400 7 500   0 Uppräkn. AKI     

1.21 Ändra användning 16 600 17 000   0 Uppräkn. AKI     

1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad 14 100 14 500   0 Uppräkn. AKI     

1.23 Inreda lokal för verksamhet 14 100 14 500   0 Uppräkn. AKI     

1.24 Ändrad planlösning  11 700 12 000   0 Uppräkn. AKI     

1.25 
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs 
6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI     

1.26 

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 

16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 

äldre föreskrifter 

  Timdebitering   0 Timdebitering     

  Tekniska åtgärder               

1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 500 2 500   0 Uppräkn. AKI     

1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI     
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1.30 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt 
6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI     

1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 10 500 10 700   0 Uppräkn. AKI     

1.32 Grundförstärkning 16 000 16 400   0 Uppräkn. AKI     

1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

  Markåtgärder, murar och plank               

1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov 6 700 7 000   0 Uppräkn. AKI     

1.35 Mur eller plank 8 000 8 200   0 Uppräkn. AKI     

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

  Rivning (bygglov och anmälan)               

1.36 Rivning utan tekniskt samråd 6 700 7 000   0 Uppräkn. AKI     

1.37 Rivning med tekniskt samråd 11 700 12 000   0 Uppräkn. AKI     

1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI     

1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd 6 700 7 000   0 Uppräkn. AKI     

1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd 11 700 12 000   0 Uppräkn. AKI     

  Kartor               

1.41 Nybyggnadskarta A 9 500 9 800   0 Uppräkn. AKI     

1.42 Nybyggnadskarta B   

50% av kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta enligt 

tabell 1.41 

  0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnads-

karta enligt 

tabell 1.41 
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1.43 Nybyggnadskarta C       0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnads-

karta enligt 

tabell 1.41 

    

1.44 Kontroll av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43   Timdebitering   0 Timdebitering     

1.45 Uppdatering av karta enligt 1.41, 1.42 och 1.43   Timdebitering   0 Timdebitering   

  Utstakning (moms tillkommer)               

1.46 
Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus 

(max 4 punkter) 
9 200 9 400   25% Uppräkn. AKI     

1.47 
Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 

punkter) 
5 500 5 700   25% Uppräkn. AKI     

1.48 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 300   25% Uppräkn. AKI     

1.49 Grovutstakning   

80% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 1.46, 1.47 

och 1.48 

  25% 

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.46, 1.47 

och 1.48 

    

1.50 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället   

60% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

anligt tabell 1.46, 1.47 

och 1.48 

  25% 

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.46, 1.47 

och 1.48 
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  Lägeskontroll (moms tillkommer)               

1.51 Startavgift (max 4 punkter) 4 900 5 000   25% Uppräkn. AKI     

1.52 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100   25% Uppräkn. AKI     

1.53 
Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 

meter från närmaste fastighetsgräns 
  

50% av kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta enligt 

tabell 1.50 och 1.51 

  25% 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnads-

karta enligt 

tabell 1.51 och 

1.52 

    

2 FLERBOSTADSHUS OCH BYGGNADER FÖR VERKSAMHETER (EXEMPELVIS AFFÄRSHUS, LAGER, INDUSTRI, STALL, MARKPARKERING)         

  Förhandsbesked                  

2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 16 000 16 400   0 Uppräkn. AKI        

2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 25 900 26 400   0 Uppräkn. AKI        

  Ny- och tillbyggnader                  

2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 11 100 11 400   0 Uppräkn. AKI        

2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 17 300 17 600   0 Uppräkn. AKI        

2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 39 400 40 300   0 Uppräkn. AKI        

2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 51 700 52 800   0 Uppräkn. AKI        

2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 72 700 74 300   0 Uppräkn. AKI        

2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 101 800 104 000   0 Uppräkn. AKI        

2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 144 800 148 000   0 Uppräkn. AKI        

2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 179 600 183 500   0 Uppräkn. AKI        

2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 215 500 220 200   0 Uppräkn. AKI        

2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 273 700 279 700   0 Uppräkn. AKI        
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2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 328 500 335 700   0 Uppräkn. AKI        

2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 427 000 436 300   0 Uppräkn. AKI        

2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 555 100 567 300   0 Uppräkn. AKI        

2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 91 200 93 100   0 Uppräkn. AKI        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

  Extra teknisk kontroll                  

2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

2.18 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 900 10 100   0 Uppräkn. AKI        

2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 18 500 18 900   0 Uppräkn. AKI        

2.21 Byte av kontrollansvarig 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

  Ändringar i befintliga byggnader                  

2.22 
Mindre fasadändring, (ex. fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering 

av en balkong, en ny balkong, en balkonginglasning, eller en takterrass) 
7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

2.23 

Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller 

takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera 

balkonger eller tilläggsisolering) 

16 000 16 400   0 Uppräkn. AKI        

2.24 Stora takkupor   
Enligt area i tabell 2.3 - 

2.16 
  0 

Enligt area i 

tabell 2.3-2.16 
       

2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 11 100 11 100   0 Uppräkn. AKI        

2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA)   
Enligt area i tabell 2.3 - 

2.16 
  0 

Enligt area i 

tabell 2.3-2.16 
       

2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 30 800 31 500   0 Uppräkn. AKI        

2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 60 400 61 600   0 Uppräkn. AKI        
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2.29 Inreda fler än 10 bostäder   
Enligt area i tabell 2.3 - 

2.16 
  0 

Enligt area i 

tabell 2.3-2.16 
       

2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet   
Enligt area i tabell 2.3 - 

2.16 
  0 

Enligt area i 

tabell 2.3-2.16 
       

2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        

2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA)   
Enligt area i tabell 2.3 - 

2.16 
  0 

Enligt area i 

tabell 2.3-2.16 
       

2.33 
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs utan tekniskt samråd 
6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI        

2.34 
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs med tekniskt samråd 
19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI        

2.35 

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 

16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 

äldre föreskrifter 

  Timdebitering   0 Timdebitering        

  Tekniska åtgärder                  

2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss 12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI        

2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 500 2 500   0 Uppräkn. AKI        

2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 13 600 13 800   0 Uppräkn. AKI        

2.39 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet 
8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        

2.40 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp (stamrenovering) 
24 600 25 200   0 Uppräkn. AKI        

2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI        

2.42 Grundförstärkning 29 600 30 200   0 Uppräkn. AKI        

2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

  Markåtgärder, murar och plank                  

2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 5 500 5 600   0 Uppräkn. AKI        
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2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 9 800 10 100   0 Uppräkn. AKI        

2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 19 700 20 200   0 Uppräkn. AKI        

2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 19 700 20 200   0 Uppräkn. AKI        

2.48 Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet 6 800 6 900   0 Uppräkn. AKI        

2.49 
Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för 

flerbostadshus och verksamheter 
  Timdebitering   0 Timdebitering        

2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar 8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        

2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar 19 700 20 200   0 Uppräkn. AKI        

  Rivning (bygglov och anmälan)                  

2.52 Rivning utan tekniskt samråd 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

2.53 Rivning med tekniskt samråd 25 800 26 400   0 Uppräkn. AKI        

2.54 Rivning av en  i samma ansökan som bygglov 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

2.56 Anmälan om rivning med tekniskt samråd 25 900 26 400   0 Uppräkn. AKI        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 202 

3moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

  Kartor                  

2.57 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 600 12 900   0 Uppräkn. AKI        

2.58 

Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska 

täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 

kvm utöver de 3000 första 

8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        
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2.59 Nybyggnadskarta B   

50%  av kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta enligt 

tabell 2.57 och 2.58 

  0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnads-

karta enligt 

tabell 2.57 och 

2.58 

       

2.60 Nybyggnadskarta C       0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnads-

karta enligt 

tabell 2.57 och 

2.58 

       

2.61 Kontroll av karta enligt 2.57, 2.58, 2.59 och 2.60   Timdebitering   0 Timdebitering        

2.62 Uppdatering av karta enligt 2.57,2.58, 2.59 och 2.60   Timdebitering   0 Timdebitering        

  Utstakning (moms tillkommer)                  

2.63 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 11 100 11 300   25% Uppräkn. AKI        

2.64 
Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 

punkter) 
5 500 5 700   25% Uppräkn. AKI        

2.65 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 300   25% Uppräkn. AKI        

2.66 Grovutstakning   

80% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 2.63, 2.64 

och 2.65 

  25% 

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 2.63, 2.64 

och 2.65 

       



Sida 149 (246) 

2.67 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället   

60% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 2.63, 2.64 

och 2.65 

  25% 

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 2.63, 2.64 

och 2.65 

       

  Lägeskontroll (moms tillkommer)                  

2.68 Startavgift (max 4 punkter) 4 900 5 000   25% Uppräkn. AKI        

2.69 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100   25% Uppräkn. AKI        

2.70 
Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 

meter från närmaste fastighetsgräns 
  

50% av avgiften 

motsvarande 

lägeskontroll enligt tabell 

2.68 och 2.69 

  25% 

50% av avgiften 

motsvarande 

lägeskontroll 

enligt tabell 2.68 

och 2.69 

       

3 ÖVRIGA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR                  

  Förhandsbesked                  

3.1 Förhandsbesked 25 900 26 400  0 Uppräkn. AKI        

  Ny- och tillbyggnader                  

3.2 En transformatorstation 12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI        

3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 4 300 4 400   0 Uppräkn. AKI        

3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 400 2 500   0 Uppräkn. AKI        

3.5 Ett upplag eller en materialgård 14 800 15 100   0 Uppräkn. AKI        

3.6 

En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som 

är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller 

andra olyckshändelser 

12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI        
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3.7 

En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, 

kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, 

motorbana och golfbana 

  Timdebitering   0 Timdebitering        

3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 29 600 30 200   0 Uppräkn. AKI        

3.9 Begravningsplats 24 600 25 200   0 Uppräkn. AKI        

3.10 En tunnel eller ett bergrum 33 300 33 900   0 Uppräkn. AKI        

3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 64 000 65 500   0 Uppräkn. AKI        

  Extra teknisk kontroll                  

3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

3.13 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 900 10 100   0 Uppräkn. AKI        

3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 18 500 18 900   0 Uppräkn. AKI        

3.16 Byte av kontrollansvarig 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022  

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

  Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar                  

3.17 Fasadändring 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

3.18 Ändrad användning 14 800 15 100   0 Uppräkn. AKI        

3.19 Ändrad planlösning 12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI        

3.20 
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller 

anläggningens bärande delar berörs 
9 900 10 100   0 Uppräkn. AKI        

  Tekniska åtgärder                  

3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss 12 300 12 600   0 Uppräkn. AKI        

3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 500 2 500   0 Uppräkn. AKI        

3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 13 600 13 800   0 Uppräkn. AKI        
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3.24 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp 
24 600 25 200   0 Uppräkn. AKI        

3.25 
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 

eller anläggningen 
19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI        

3.26 Grundförstärkning 29 600 30 200   0 Uppräkn. AKI        

3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

  Markåtgärder, murar och plank                  

3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 5 500 5 600   0 Uppräkn. AKI        

3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 9 300 9 300   0 Uppräkn. AKI        

3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 19 700 20 200   0 Uppräkn. AKI        

3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 9 300 9 300   0 Uppräkn. AKI        

3.32 Mur eller plank   Timdebitering   0 Timdebitering        

3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar 8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        

3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar 19 700 20 200   0 Uppräkn. AKI        

  Rivning (bygglov och anmälan)                  

3.35 Rivning utan tekniskt samråd 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

3.36 Rivning med tekniskt samråd 19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI        

3.37 Rivning av en  i samma ansökan som bygglov 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd 19 700 20 100   0 Uppräkn. AKI        

  Kartor                  

3.40 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000 kvm 12 600 12 900   0 Uppräkn. AKI        
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3.41 

Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska 

täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 

kvm utöver de 3000 första 

8 600 8 800   0 Uppräkn. AKI        

3.42 Nybyggnadskarta B   

50% av kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta enligt 

tabell 3.40 och 3.41 

  0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 3.40 

och 3.41 

       

3.43 Nybyggnadskarta C       0 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 3.40 

och 3.41 

       

3.44 Kontroll av karta enligt 3.40, 3.41,3.42 och 3.43   Timdebitering   0 Timdebitering        

3.45 Uppdatering av karta enligt 3.40, 3.41, 3.42 och 3.43   Timdebitering   0 Timdebitering      

  Utstakning (moms tillkommer)                  

3.46 Startavgift (max 4 punkter) 11 100 11 300   25% Uppräkn. AKI        

3.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 300   25% Uppräkn. AKI        

3.48 Grovutstakning   

80% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell3.46 och 3.47 

  25% 

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 3.46 och 

3.47 

       



Sida 153 (246) 

3.49 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället   

60% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 3.46 och 3.47 

  25% 

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 3.46 och 

3.47 

     

  Lägeskontroll (moms tillkommer)                  

3.50 Startavgift (max 4 punkter) 4 900 5 000   25% Uppräkn. AKI        

3.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100   25% Uppräkn. AKI        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

4 SKYLTAR OCH LJUSANORDNINGAR                  

  Förhandsbesked                  

4.1 Förhandsbesked 16 000 16 400  0 Uppräkn. AKI        

  Uppförande och ändring av skylt- och ljusanordning                  

4.2 En skylt max 5 kvm 6 200 6 300   0 Uppräkn. AKI        

4.3 En skylt 6-20 kvm 14 200 14 400   0 Uppräkn. AKI        

4.4 En  skylt som är större än 20 kvm 16 600 17 000   0 Uppräkn. AKI        

4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 1 200 1 300   0 Uppräkn. AKI        

4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt)   Timdebitering   0 Timdebitering        

4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 9 200 9 400   0 Uppräkn. AKI        

4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 19 100 19 500   0 Uppräkn. AKI        

4.9 Belysningsstolpe per styck 11 700 11 900   0 Uppräkn. AKI        
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4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning 19 100 19 500   0 Uppräkn. AKI        

4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck 19 100 19 500   0 Uppräkn. AKI        

  Kartor                  

4.12 Nybyggnadskarta A 9 500 9 800   0 Uppräkn. AKI        

4.13 Nybyggnadskarta B   

50% av kostnaden för 

nybyggnadskarta enligt 

4.12 

  0 

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 4.12 

       

4.14 Nybyggnadskarta C   

50% av kostnaden för 

nybyggnadskarta enligt 

4.12 

  0 

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 4.12 

       

4.15 Kontroll av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14   Timdebitering   0 Timdebitering        

4.16 Uppdatering av karta enligt 4.12, 4.13 och 4.14   Timdebitering   0 Timdebitering      

  Utstakning (moms tillkommer)                  

4.17 Startavgift (max 4 punkter) 9 200 9 400   25% Uppräkn. AKI        

4.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 300   25% Uppräkn. AKI        

4.19 Grovutstakning   

80% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 4.17 och 4.18 

  25% 

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 4.17 och 

4.18 
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4.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället   

60% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 4.17 och 4.18 

  25% 

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 4.17 och 

4.18 

       

  Lägeskontroll (moms tillkommer)                  

4.21 Startavgift (max 4 punkter) 4 900 5 000   25% Uppräkn. AKI        

4.22 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100   25% Uppräkn. AKI        

5 TIDSBEGRÄNSADE ÅTGÄRDER                  

  Förhandsbesked                  

5.1 Förhandsbesked 16 000 16 400  0 Uppräkn. AKI        

  Ny- och tillbyggnader                  

5.2 
Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär 
  Enligt tillämpbar tabell   0 

Enligt tillämpbar 

tabell 
       

5.3 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för 

ändamål av säsongskaraktär 
  

50 % av avgift enligt 

tillämpbar tabell 
  0 

50% av avgift 

enligt tillämpbar 

tabell 

       

5.4 Tidsbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt 14 800 15 100   0 Uppräkn. AKI        

5.5 
Tidsbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett 

byggprojekt 
9 800 10 100   0 Uppräkn. AKI        

  Extra teknisk kontroll                  

5.6 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        

5.7 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 900 10 100   0 Uppräkn. AKI        

5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 7 400 7 600   0 Uppräkn. AKI        
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5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 18 500 18 900   0 Uppräkn. AKI        

5.10 Byte av kontrollansvarig 4 900 5 000   0 Uppräkn. AKI        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

  Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar           

5.11 
Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och 

anläggningar 
  Enligt tillämpbar tabell   0 

Enligt tillämpbar 

tabell 
       

  Kartor                  

5.12 Nybyggnadskarta A 9 500 9 800   0 Uppräkn. AKI        

5.13 Nybyggnadskarta B   

50% av kostnaden för 

nybyggnadskarta enligt 

5.12 

  0 

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 5.12 

       

5.14 Nybyggnadskarta C       0 

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 5.12 

       

5.15 Kontroll av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14   Timdebitering   0 Timdebitering        

5.16 Uppdatering av karta enligt 5.12, 5.13 och 5.14   Timdebitering   0 Timdebitering      

  Utstakning (moms tillkommer)                  

5.17 Startavgift (max 4 punkter) 9 200 9 400   25% Uppräkn. AKI        

5.18 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 300   25% Uppräkn. AKI        
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5.19 Grovutstakning   

80% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 5.17 och 5.18 

  25% 

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 5.17 och 

5.18 

       

5.20 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället   

60% av kostnaden för 

motsvarande utstakning 

enligt tabell 5.17 och 5.18 

  25% 

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 5.17 och 

5.18 

     

  Lägeskontroll (moms tillkommer)                  

5.21 Startavgift (max 4 punkter) 4 900 5 000   25% Uppräkn. AKI        

5.22 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100   25% Uppräkn. AKI        

6 BESLUT DÄR KOSTNADEN BERÄKNAS PÅ SAMMA SÄTT FÖR ALLA TYPER AV ÄRENDEN             

  Beslutstyp                  

6.1 
Lov eller anmälan för solceller och solpaneler, gäller även avslag, 

avvisning och avskrivning 
  Avgiftsbefriat     Avgiftsbefriat        

6.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser   Avgiftsbefriat     Avgiftsbefriat        

6.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.4 

Avslagsbeslut samt nekade och vägrade besked (Gäller för samtliga 

förekommande typer av ärenden i denna taxa samt för åtgärder som 

inte kan hänföras till någon av de ovanstående tabellerna) 

  Timdebitering   0 Timdebitering        
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6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.7 Villkorsbesked   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.8 Ingripandebesked   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.9 Anståndsbeslut   Timdebitering   0 Timdebitering        

6.10 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan 

hänföras till någon av de ovanstående tabellerna. Exempelvis 

handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än 

normalt.  Moms kan tillkomma i kart- och mätningstekniska ärenden 

  Timdebitering   0 Timdebitering        

            

Avgift: Detaljplanering           

Taxan för 2023 justeras med arbetskostnadsindex vilket fastställs i början av november 2022. Fasta priser baserat på area justeras med prisbasbelopp. Gäller från den 1 januari 2023.    

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

 Planavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för planhandläggning.       

 Planavgifter tas ut för att detaljplaner som ger byggrätter till enskilda fastighetsägare inte ska finansieras med skattemedel.    

 Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en fastighetsägare eller en byggnadsherre.     
7 AVGIFT FÖR PLANBESKED                  

 Planbesked, positivt och negativt.  
   

 Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan. 
   

 
Planbesked som innebär prövning i detaljplaneläggning av en 

tillkommande byggrätt som motsvarar ett en- eller två bostadshus eller 

mindre 

20 700 21 200   0 Uppräkn. AKI        

 Övriga planbesked 31 000 31 700   0 Uppräkn. AKI      
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8 PLANAVGIFT FÖR PLANARBETE SOM REGLERAS I PLANAVTAL                  

 

I samband med planläggning tas en avgift ut. Avgiften tas antingen ut genom löpande timdebitering enligt tabell 10 eller baserat på de fasta priserna i tabell 9. 

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. 

Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts med mera. 

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren. 

   

9 FASTA PRISER BASERAT PÅ AREA                  

 

I avgiften ingår kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Area i kvadratmeter (bruttoarea+öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 

bygglovspliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövad i planläggningen. 
   

 
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövade i planläggningen.    

  ≤ 500 171 400 173 880   0 Uppräkn.PBB        

  501–1 000 247 500 251 160   0 Uppräkn.PBB        

  1 001–2 000 399 800 405 720   0 Uppräkn.PBB        

  2 001–3 500 571 200 579 600   0 Uppräkn.PBB        

  3 501–5 000 685 400 695 520   0 Uppräkn.PBB        

  5 001–10 000 856 800 869 400   0 Uppräkn.PBB        

  10 001–15 000 1 047 200 1 062 600   0 Uppräkn.PBB        

  15 001–20 000 1 190 000 1 207 500   0 Uppräkn.PBB        

  Därutöver för varje 5 000-intervall 142 800 144 900   0 Uppräkn.PBB        

10 TIMDEBITERING FÖR PLANARBETE                  

  
I timdebiteringen ingår alla normala kringkostnader. Avgift för 

planbesked ingår inte. 
                 

  Timpris 1 100 1 100   0 Uppräkn. AKI        
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11 
PLANAVGIFT SOM AVSER UPPHÄVANDE AV 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
                 

 I planavgiften ingår alla normala kringkostnader inklusive fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Planavgift för den gällande detaljplanen tas fortfarande ut i samband med 

bygglov, om denna är framtagen enligt PBL och inte har reglerats i ett planavtal. 
   

11.1 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre 

fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser) vid standardförfarande. 

Inga andra bestämmelser ändras. En eller ett fåtal fastigheter. 

65 200 66 600   0 Uppräkn. AKI        

11.2 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre 

fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser) där det går att tillämpa 

ett förenklat planförfarande enligt PBL 5 kap 38 c § från januari 2016. 

Inga andra bestämmelser ändras. En eller ett fåtal fastigheter. 

42 800 43 700   0 Uppräkn. AKI        

12 ÖVRIGA PLANAVGIFTER                  

  Områdesbestämmelser   Timdebitering   0 Timdebitering        

  Planprogram   Timdebitering   0 Timdebitering        

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

13 PLANAVGIFT FÖR GÄLLANDE PLANER                  

 

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med stöd av PBL. Planavgift tas ut 

för byggåtgärder i planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller upphävts i syfte att tillåta en förändrad  fastighetsindelning i ett område, även om planavtal tecknats för 

införandet/upphävandet. Planavgifter tas även ut för planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg. 

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL. 

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovspliktiga åtgärder, alltså inte för exempelvis friggebodar. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 30§ PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap 33§ PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges 

med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymme). 

  

   

 
Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. Gäller nybyggnad och tillbyggnad. Gäller även ändringar, 

åtgärder som förändrar en sådan byggnads (eller delar av byggnadens) användningssätt eller funktion, till exempel inredande av ytterligare bostad och /eller lokal för verksamhet.    
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13.1 
Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanlagt max 100 kvm 
28 600 29 200   0 Uppräkn. AKI        

13.2 
Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanlagt större än 100 kvm 
57 200 58 500   0 Uppräkn. AKI        

13.3 
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 

max 50 kvm i separat ärende. 
4 600 4 700   0 Uppräkn. AKI        

13.4 
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 

51-100 kvm i separat ärende. 
14 300 14 600   0 Uppräkn. AKI        

13.5 

Mycket enkla anläggningar/byggnader, t ex taktäckta uteplatser som 

inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, 

nätstationer o likn, max 100 kvm i separat ärende. 

14 300 14 600   0 Uppräkn. AKI        

13.6 
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad. Gäller även ändringar, 

åtgärder som förändrar en byggnads eller delar av en byggnads användningssätt eller funktion, till exempel inredande av ytterligare bostad och /eller lokal för verksamhet. 
   

  1-50 19 600 20 000   0 Uppräkn. AKI        

  51–100 39 000 39 900   0 Uppräkn. AKI        

  101–200 61 300 62 600   0 Uppräkn. AKI        

  201–400 84 700 86 600   0 Uppräkn. AKI        

  401–700 117 200 119 800   0 Uppräkn. AKI        

  701–1 000 143 300 146 500   0 Uppräkn. AKI        

  1 001–2 000 208 400 213 000   0 Uppräkn. AKI        

  2 001–3 000 273 700 279 700   0 Uppräkn. AKI        

  3 001–4 000 312 800 319 700   0 Uppräkn. AKI        

  4 001–6 000 417 000 426 200   0 Uppräkn. AKI        

  6 001–8 000 508 200 519 400   0 Uppräkn. AKI        

  8 001–11 000 573 300 585 900   0 Uppräkn. AKI        

  11 001–15 000 716 800 732 600   0 Uppräkn. AKI        
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  Därutöver för varje 5 000-intervall 130 200 133 100   0 Uppräkn. AKI        

                  

Avgift: Geografisk information och mät-, kart- och GIS-uppdrag       

Gäller från den 1 januari 2023. Momspliktig verksamhet, därav tillkommer moms på produkt och tjänst.   
   

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

14 GEODATAPRODUKTER (moms tillkommer)                  

  
Leveranskostnad tillkommer, se tabell 15 

Kostnad för bearbetning av data kan tillkomma, se tabell 16 
                 

14.1 Digitalt ortofoto 2020 (kr/ha) 
12 12 

Uppräkn. 

AKI 
25% Uppräkn.AKI        

14.2 Laserdata 2020 (kr/ha) 
152 152 

Uppräkn. 

AKI 
25% Uppräkn.AKI        

14.3 Baskartan (öppna data) kr/ha 0 0   Uppräkn.AKI        

  

Nybyggnadskarta utan koppling till ett pågående bygglovsärende - 

en- och tvåbostadshus, skyltar och ljusanordningar samt 

tidsbegränsade åtgärder 

                 

14.4 Nybyggnadskarta A   9800 
Uppräkn. 

AKI 
25% Uppräkn.AKI      

14.5 Nybyggnadskarta B     
Uppräkn. 

AKI 
25% 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 14.4 
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14.6  Nybyggnadskarta C    
Uppräkn. 

AKI 
25% 

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 14.4 

     

14.7 Kontroll av karta enligt 14.4,14.5 och 14.6     
Uppräkn. 

AKI 
25% Timdebitering      

14.8 Uppdatering av karta enligt 14.4, 14.5 och 14.6     
Uppräkn. 

AKI 
25% Timdebitering      

  

Nybyggnadskarta utan koppling till ett pågående bygglovsärende - 

flerbostadshus, byggnader för verksamheter samt övriga 

byggnader och anläggningar 

                 

14.9 Nybyggnadskarta A där fastighetens yta är max 3000kvm   12900 
Uppräkn. 

AKI 
25% Uppräkn.AKI      

14.10 

Kostnadstillägg där det behövs en nybyggnadskarta och där kartan ska 

täcka en yta som är större än 3000 kvm. Ett tillägg per påbörjad 3000 

kvm utöver de 3000 första kvm. 

  8800 
Uppräkn. 

AKI 
25% Uppräkn.AKI      

14.11 Nybyggnadskarta B        

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 14.9 

och 14.10 

     

14.12 Nybyggnadskarta C         

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 14.9 

och 14.10 
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14.13 Kontroll av karta enligt 14.9, 14.11 och 14.12         Timdebitering      

14.14 Uppdatering av karta enligt 14.9, 14.11 och 14.12         Timdebitering      

15 
LEVERANSKOSTNAD PER KÖP AV GEODATAPRODUKT (moms 

tillkommer) 
                 

15.1 Administration och leveranspaketering (minimum en timme)   Timdebitering     Timdebitering     
   

16 MÄT-, KART- OCH GIS-UPPDRAG (moms tillkommer)                  

16.1 Mät-, kart- och GIS-uppdrag   Timdebitering     Timdebitering     
   

  
     

  
   

Avgift: För allmän handling      
  

   

Gäller från den 1 januari 2023.    
   

  Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
   

                     

  Digitala kopior via e-post 10       10        

  Digitala kopior distributionsavgift 10       10        

  Papperskopior A4 svartvit 4       4        

  Papperskopior A4 färg 5       5        

  Papperskopior A3 svartvit 8       8        

  Papperskopior A3 färg 10       10        

  Kostnad för kompletterande kopiering när du ska lämna in handlingar                  

  A4  4       4        

  A3 8       8        
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  Fakturering 40       40        

  Kostnad för planhandling utöver 1 ex 4       4        

 

Nybyggnadskarta A (tidigare ”nybyggnadskarta”) 
     

  
Behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 

• en ny huvudbyggnad (exempelvis enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 

• eller ärende med separat anslutning till vatten och avlopp (gäller alla ärenden, även om det är en attefallsbyggnad) 

Nybyggnadskarta B (tidigare ”förenklad nybyggnadskarta”) 
     

  
Behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 

• tillbyggnad av huvudbyggnad (exempelvis tillbyggnader på enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 

• nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (exempelvis garage, förråd, fristående skärmtak) 

• skärmtak, byggbodar/evakueringsbodar, mur, stödmur och plank, hög altan över 1,6 meter (räknas som tillbyggnad), upplag/materialgårdar, mast, torn, marklov, 

parkeringsplatser, transformatorstation, cistern och fristående skylt 

Nybyggnadskarta C (tidigare ”baskarta med fältkontroll”) 
     

  
Behövs när fastigheten ligger utanför detaljplanerat området och när fastigheten befinner sig utanför Uppsala vattens verksamhetsområde.  

När du tänker söka bygglov för: 

• ny huvudbyggnad (exempelvis enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 

• tillbyggnad av huvudbyggnad (exempelvis tillbyggnader på enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola) 

• nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (exempelvis garage, förråd, fristående skärmtak) 

• hög altan över 1,6 meter (räknas som tillbyggnad) 

• mur, stödmur och plank 
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Räddningsnämnden 

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal 
mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.  

Följande förändringar föreslås av taxor och avgifter 2023 (jämfört med 2022): 

1. Taxa/avgift rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Bakgrunden till den 
föreslagna justeringen är en uppräkning med index, 90 procent av AKI 

(arbetskostnadsindex) för arbetare, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 
2021 till juni 2022. Den föreslagna justeringen innebär en uppräkning med 3,0 

procent. 

2. Taxa/avgift tillsyn och tillstånd. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är på 
grund av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya föreskrifter och 
allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (MSBFS 2021:8), samt förändringar i lagen 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förändringar i förordningen 

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Den föreslagna justeringen 

innebär en höjning av taxorna med i genomsnitt 5,3 procent. 
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Taxor enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)         

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2022 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

  Ärendetyp tillsyn                 

1 Kontor, industri, lager VK1, VK6 per tillsyn 5 498 5 617 9 275 0 9 275 3 658 65,1% 

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 5 498 5 617 7 385 0 7 385 1 768 31,5% 

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A per tillsyn 6 954 7 104 6 011 0 6 011 -1 093 -15,4% 

4 Samlingslokal >150 personer VK2B per tillsyn     7 557 0 7 557 7 557   

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 7 277 7 434 7 901 0 7 901 467 6,3% 

6 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 7 277 7 434 7 214 0 7 214 -220 -3,0% 

7 Hotell VK4 per tillsyn 7 277 7 434 8 244 0 8 244 810 10,9% 

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 6 792 6 939 7 042 0 7 042 103 1,5% 

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 7 277 7 434 8 072 0 8 072 638 8,6% 

10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 7 600 7 764 9 275 0 9 275 1 511 19,5% 

11 Tillsyn av enskilda förhållanden per tillsyn 5 660 5 782 5 840 0 5 840 58 1,0% 

12 Byggnader där museiföremål förvaras per tillsyn     5 840 0 5 840 5 840   

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandskyddet per tillsyn     6 870 0 6 870 6 870   

                  

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).         

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn. 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.         

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.    

När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut.  
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Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)        
  

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2022 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
  

  Ärendetyp tillsyn                   

1 Hantering explosiva varor per tillsyn     6 355 0 6 355 6 355     

2 Bensinstation obemannad per tillsyn 6 630 6 773 7 042 0 7 042 269 4,0%   

3 Bensinstation bemannad per tillsyn 7 439 7 600 7 901 0 7 901 301 4,0%   

4 
Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på 

försäljningsställen) 
per tillsyn 5 498 5 617 4 981 0 4 981 -636 -11,3%   

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillsyn 7 115 7 269 7 557 0 7 557 288 4,0%   

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn 8 247 8 425 8 072 0 8 072 -353 -4,2%   

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn     10 305 0 10 305 10 305     

8 Omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor per tillsyn 11 320 11 565 17 519 0 17 519 5 954 51,5%   

9 Tillsyn av enskilda förhållanden per tillsyn 5 660 5 782 5 840 0 5 840 58 1,0%   

                      

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn. 
  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.         
  

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.    

När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut.  
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Taxor enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)    

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2022 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
  

  Ärendetyp samordnad tillsyn (LSO och LBE, avgift tas ut enligt taxa för båda lagstiftningarna):              

  Ärendetyp tillsyn LSO                   

1 Kontor, industri, lager VK1, VK6 per tillsyn 3 516 3 592 5 805 0 5 805 2 213 61,6%   

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 3 516 3 592 4 539 0 4 539 947 26,4%   

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A per tillsyn 4 491 4 588 3 619 0 3 619 -969 -21,1%   

4 Samlingslokal >150 personer VK2B per tillsyn     4 654 0 4 654 4 654     

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 4 707 4 809 4 885 0 4 885 76 1,6%   

6 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 4 707 4 809 4 424 0 4 424 -385 -8,0%   

7 Hotell VK4 per tillsyn 4 707 4 809 5 115 0 5 115 306 6,4%   

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 4 382 4 477 4 309 0 4 309 -168 -3,8%   

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 4 707 4 809 5 000 0 5 000 191 4,0%   

10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 4 924 5 030 5 805 0 5 805 775 15,4%   

11 Byggnader där museiföremål förvaras per tillsyn     3 705 0 3 705 3 705     

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandskyddet per tillsyn     4 395 0 4 395 4 395     

  Ärendetyp tillsyn LBE                   

13 Hantering explosiva varor per tillsyn     4 077 0 4 077 4 077     

14 Bensinstation obemannad per tillsyn 4 272 4 364 4 538 0 4 538 174 4,0%   

15 Bensinstation bemannad per tillsyn 4 814 4 918 5 113 0 5 113 195 4,0%   

16 
Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på 

försäljningsställen) 
per tillsyn 3 488 3 563 3 129 0 3 129 -434 -12,2%   

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillsyn 5 044 5 153 4 883 0 4 883 -270 -5,2%   
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18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn 5 886 6 013 5 228 0 5 228 -785 -13,1%   

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillsyn     6 724 0 6 724 6 724     

20 Omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor per tillsyn 8 165 8 341 11 639 0 11 639 3 298 39,5%   

                    

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).         
  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn. 
  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.         
  

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.    

När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut.  
  

          
  

Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)        
  

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2022 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
  

  Ärendetyp tillstånd                   

1 Fyrverkeriförsäljning per tillstånd 5 336 5 451 4 294 0 4 294 -1 157 -21,2%   

2 Stenspräckare per tillstånd 3 072 3 138 3 263   3 263 125 4,0%   

3 Övrig förvaring av explosiva varor per tillstånd 6 307 6 443 5 324   5 324 -1 119 -17,4%   

4 
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/person som 

deltar i verksamhet med explosiva varor 
per tillstånd 1 455 1 486 1 718   1 718 232 15,6%   

5 Bensinstation obemannad per tillstånd 5 983 6 112 6 355   6 355 243 4,0%   

6 Bensinstation bemannad per tillstånd 7 600 7 764 8 072   8 072 308 4,0%   

7 
Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på 

försäljningsställen) 
per tillstånd 5 336 5 451 3 607   3 607 -1 844 -33,8%   

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) per tillstånd 6 630 6 773 6 011   6 011 -762 -11,3%   

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillstånd 7 924 8 095 6 355   6 355 -1 740 -21,5%   
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10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare per tillstånd     10 477   10 477 10 477     

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor per tillstånd 13 422 13 712 20 438   20 438 6 726 49,1%   

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd per tillstånd 2 426 2 478 2 576   2 576 98 4,0%   

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara per tillstånd 5 013 5 121 4 637   4 637 -484 -9,5%   

14 Avslag av tillståndsansökan per ansökan 2 426 2 478 2 576   2 576 98 4,0%   

                    

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn. 
  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.         
  

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.    

          
  

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.      

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 
Taxa 2021 

Ink moms 

Taxa 2022 

ink moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ink 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
  

  Enfamiljshus (småhus)                   

1 Rengöring per objekt per objekt 584 595 490 123 613 18 3,0%   

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus per objekt 224 228 188 47 235 7 3,0%   

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet per objekt 299 305 251 63 314 9 3,0%   

4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid per objekt 1 168 1 189 980 245 1 225 36 3,0%   

5 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid per objekt 448 456 376 94 470 14 3,0%   

6 
Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie 

arbetstid 
per objekt 597 608 501 125 626 18 3,0%   

7 Brandskyddskontroll per objekt per objekt 1 059 1 078 888 222 1 110 32 3,0%   

8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus per objekt 325 331 273 68 341 10 3,0%   

9 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet per objekt 435 443 365 91 456 13 3,0%   

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid per objekt 2 119 2 158 1 778 445 2 223 65 3,0%   
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11 
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie 

arbetstid 
per objekt 653 665 548 137 685 20 3,0%   

12 
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför 

ordinarie arbetstid 
per objekt 870 886 730 183 913 27 3,0%   

13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt per objekt 1 398 1 424 1 173 293 1 467 43 3,0%   

14 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma 

hus 
per objekt 543 553 456 114 570 17 3,0%   

15 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma 

fastighet 
per objekt 719 733 604 151 755 22 3,0%   

16 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie 

arbetstid 
per objekt 2 798 2 849 2 348 587 2 934 85 3,0%   

17 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma 

hus, utanför ordinarie arbetstid 
per objekt 1 087 1 106 911 228 1 139 33 3,0%   

18 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma 

fastighet, utanför ordinarie arbetstid 
per objekt 1 439 1 465 1 207 302 1 509 44 3,0%   

19 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll per objekt 815 830 684 171 855 25 3,0%   

20 
Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför 

ordinarie arbetstid 
per objekt 1 631 1 660 1 368 342 1 710 50 3,0%   

21 
Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och 

brandskyddskontroll 
per bokad tid 272 278 229 57 286 8 3,0%   

22 
I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare 

eller nyttjanderättshavare 
per bokad tid 272 278 229 57 286 8 3,0%   

23 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet per bokad tid 163 166 137 34 171 5 3,0%   

                     

90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2022 jämfört med juni 2021.    

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).         
  

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00.         
  

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.        
  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.        
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Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.      

Löpnr Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 

2021Kronor 

ink moms 

Taxa 2022 

Kronor ink 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ej 

moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor ink 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
  

  Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)                   

1 Rengöring per mantimme 
per 

mantimme 
665 678 559 140 698 20 3,0%   

2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 
per 

mantimme 
1 331 1 355 1 117 279 1 396 41 3,0%   

3 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme 
per 

mantimme 
964 981 808 202 1 010 29 3,0%   

4 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 
per 

mantimme 
1 928 1 963 1 618 404 2 022 59 3,0%   

5 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme 
per 

mantimme 
855 870 717 179 896 26 3,0%   

6 
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie 

arbetstid 

per 

mantimme 
1 711 1 741 1 435 359 1 793 52 3,0%   

7 
Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och 

brandskyddskontroll 
per bokad tid 272 278 229 57 286 8 3,0%   

8 
I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare 

eller nyttjanderättshavare 
per bokad tid 272 278 229 57 286 8 3,0%   

9 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet per bokad tid 163 166 137 34 171 5 3,0%   

                    

90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2022 jämfört med juni 2021.    

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).         
  

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00.         
  

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.        
  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.        
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Socialnämnden 

Förslaget innebär oförändrade avgifter för vårdnadshavare till placerade barn och 

ungdomar och vad gäller vård- och behandlingsinsatser för vuxna. Avgifterna för 
vårdnadshavarna följer underhållsstödet, vilket kan ändras efter regeringsbeslut 

under året.  
 
Sammanfattning av samtliga föreslagna förändringar av taxor och avgifter 2023 

Inför 2023 läggs avgift för stödboende och familjehem vuxna till som en egen kategori.  

Vård- och behandlingsinsatser för vuxna 
Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller sociala 

problem kan placeras för heldygnsvård i exempelvis hem för vård eller boende. För 
sådan placering ska en egen avgift tas ut enligt 8 kap. 1 § SoL. Egenavgiften är enligt 
nationella riktlinjer 80 kr per dygn.  

För andra stöd- och hjälpinsatser, där insatsen stödboende för vuxna inkluderas, får 
kommunen ta ut skälig ersättning i enlighet med samma lagrum. Idag är avgiften 80 kr 

och förvaltningen föreslår ingen förändring.   

Vårdform Avgift 

Stödboende 80 kr 

Familjehem 80 kr 

HVB 80 kr 

 

Avgifter inom socialnämndens ansvarsområde  

Socialnämnden har tre olika avgifter. Det är inför 2023 inte aktuellt att ändra några 
avgifter utan endast förtydliga avgifterna för stödboende vuxna. Underhållsstödet 
kan ändras efter regeringsbeslut under året. 

 
Avgift för vårdnadshavare till placerade barn  

När barn är placerade genom socialtjänsten har föräldrarna enligt 8 kap. 1 § andra 

stycket SoL skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. Skyldigheten 

upphör när barnet fyller 18 år. 

 

Vid placering av ett barn utreds föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas 
om ett ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska 
ersätta kommunen med ett belopp som högst är lika stort som underhållsstödet, 

vilket för 2022 uppgår till 1673 kr för barn upp till 7 år, 1823 kr för barn 7-14 år samt 
2223 kr för barn 15-18 år. 
 
Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas utifrån senast 
fastställda förvärvsinkomst minus ett avdrag på 120 000 kr, samt ett procenttal 

grundat på det totala antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för (6 kap. 2-4 
§§ SoF), se tabell. 
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   Antal barn                Procenttal 

1 barn 14,00 % 

2 barn 11,50 % 

3 barn 10,00 % 

4 barn 7,75 % 

5 barn 6,40 % 

6 barn 5,50 % 

7 barn 4,86 % 

8 barn 4,38 % 

 

Vård- och behandlingsinsatser (heldygnsvård) för vuxna  

Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller 
sociala problem kan placeras för heldygnsvård i exempelvis hem för vård eller 
boende. För sådan placering ska en egen avgift tas ut enligt 8 kap. 1 § SoL. 
Egenavgiften är enligt nationella riktlinjer 80 kr per dygn.  

För andra stöd- och hjälpinsatser, där insatsen stödboende för vuxna inkluderas, får 
kommunen ta ut skälig ersättning i enlighet med samma lagrum. Idag är avgiften 80 kr 

och förvaltningen föreslår ingen förändring.  

Familjerådgivning  

Avgiften för familjerådgivning i Uppsala kommun är i dagsläget 350 kronor per 
samtal och för avbokning samma dag tas en avgift ut på 100 kr. 
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Socialnämnden  
        

Gäller tillsvidare från och med 1 januari 2023.            

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor  

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

UNDERHÅLLSSTÖD                 

Avgift för vårdnadshavare till placerade barn                 

Avgift för barn upp till 7 år kr/mån 1 673 1 673   - 
Beslutas av 

riksdagen 
    

Avgift för barn mellan 7 och 14 år kr/mån 1 823 1 823   - 
Beslutas av 

riksdagen 
    

Avgift för barn mellan 15 och 18 år                kr/mån 2 223 2 223   - 
Beslutas av 

riksdagen 
    

                  

EGENAVGIFTER                 

Vård-och behandlingsinsatser vuxna (heldygnsvård) kr/dygn 80 80   - 80 0 0,0% 

Stödboende vuxna  kr/dygn 80 80   - 80 0 0,0% 

Familjerådgivning per samtal   300 350   - 350 0 0,0% 

From 2018 infördes en avgift på 100 kr för samtal som avbokades samma dag   100 100   - 100 0 0,0% 
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Utbildningsnämnden 

Nämnden tillämpar nationell maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Maxtaxan baseras på Skolverkets beräkning och fastställande av avgiftsnivån i 

december. 

Avgiften beror/baseras på hushållets månadsinkomst före skatt. Det finns ett avgiftstak för hur mycket vårdnadshavare som mest behöver betala. 

Taxan/avgiften 

avser 
Enhet 

Avgift % av 

månads-

inkomst brutto 

Avgiftstak 

2018 

Kronor 

Avgiftstak 

2019 

Kronor 

Avgiftstak 

2020 

Kronor 

Avgiftstak 

2021 

Kronor 

Avgiftstak 

2022 

Kronor 

Avgiftstak 

2023 

Kronor 

Föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg 

(familjedaghem)  
46 080 kr 47 490 kr 49 280 kr 50 340 kr 52 410 kr Inkomstindex* 

Barn 1 kr per månad och barn 3% 1 382 1 425 1 478 1 510 1 572 - 

Barn 2 kr per månad och barn 2% 922 950 986 1 007 1 048 - 

Barn 3 kr per månad och barn 1% 461 475 493 503 524 - 

Föräldraavgifter inom fritidshem, pedagogisk omsorg 

(familjedaghem) 
46 080 kr 47 490 kr 49 280 kr 50 340 52 410 Inkomstindex* 

Barn 1 kr per månad och barn 2% 922 950 986 1 007 1 048 - 

Barn 2 kr per månad och barn 1% 461 475 493 503 524 - 

Barn 3 kr per månad och barn 1% 461 475 493 503 524 - 

         
*Maxtaket indexeras varje år. Skolverket beräknar avgiftsnivåerna för kommande år utifrån gällande inkomstindex, det vill säga måttet på den 

genomsnittliga inkomstförändringen i Sverige. Inkomstindexet tas fram av statliga pensionsmyndigheten. Regeringen beslutar om ett nytt index 

inför nästkommande år i november. 
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Äldrenämnden och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gemensamt berett taxor och avgifter för 

omsorgsnämnden och äldrenämnden.  

Avgifterna för brukare föreslås i allt väsentligt räknas upp med prisbasbeloppet (PBB) 

för 2023. PBB, som baseras på konsumentprisindex, fastställs årligen och höjs för 2023 
med 8,7 procent.  

Vägledande för justeringar av taxor och avgifter inom nämndens områden är dels de 
beräknade självkostnaderna av att utföra aktuell insats, dels vad det så kallade 

prisbasbeloppet (PBB) har justerats med. Flera av nämndens insatser är direkt eller 
indirekt knutna till PBB. Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det 

allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110) och har 
för 2023 höjts med 8,7 procent jämfört med år 2022. 

Enligt självkostnadsberäkningar tillsammans med de förändringar som sker i det 
allmänna prisläget föreslås att flertalet av nämndens insatser för 2023 justeras i 
enlighet med höjningen av prisbasbeloppet, 8,7 procent.  

Några av insatserna föreslås höjas mer markant än så, exempelvis måltidsavgifter inom 
bostad med särskild service och inom korttidsvistelser, vilket motiveras av den 

förhöjda självkostnaden för aktuell insats. 

Insatser enligt LSS är avgiftsbefriade. 

För hälso- och sjukvårdsinsatser föreslås ingen höjning eller justering av avgiften för 

2023 då relativt markanta höjningar gjorts under senare år samtidigt som avgiften 

beräknas vara i enlighet med självkostnaden. Patienter som är 85 år eller äldre föreslås 
fortsatt vara avgiftsbefriade när det gäller hälso- och sjukvård i Uppsala kommun. 

Ekonomiska konsekvenser  

För enskild brukare 

Styrande för avgiftsuttag från brukare är dels om brukaren har insatser som uppgår till 

högkostnadsskyddet (maxtaxan) eller om brukaren har avgiftsutrymme. Maxtaxan är 

den maximala taxan en brukare kan betala per månad och uppgår till 2 170 kronor per 
månad för 2022 och har sin grund i socialtjänstlagen. Då maxtaxan regleras av 
prisbasbeloppet så höjs även den 2023 med 8,7 procent och kommer att vara 2 359 

kronor per månad. 

Det är den enskildes nettoinkomst och boendekostnad som avgör hur stort 

avgiftsutrymme den enskilde har. I uträkningen tas även ett minimibelopp med som 
ska garantera att den enskilde har medel kvar för normala levnadsomkostnader såsom 
livsmedel, försäkringar, hygien med mera. För varje brukare finns därför en individuell 
uträkning av avgiftsutrymme, och de brukare som inte har ekonomiskt utrymme blir 

avgiftsbefriade.  

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt: 
+ Bruttoinkomst inkl. ev. bostadstillägg el. motsvarande 
- Skatter som ingår i inkomstbegreppet 
- Faktisk boendekostnad 
- Minimibelopp 

= disponibelt avgiftsutrymme (individuellt) 
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Enligt beräkningar i år uppnår cirka 75 % av Uppsalas brukare högkostnadsskyddet. 
Exempelvis krävs för att nå högkostnadsskyddet 6 timmar hemtjänst per månad.  

Avgift för matdistribution i hemtjänsten samt matservice på korttidsboende och 
särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet. Dock beräknas dessa måltider som en 
fördyrad kostnad för den enskilde och tas med i beräkningen av avgiftsutrymmet. Den 

enskilde får som mest betala den fastslagna avgiften för måltider, men utifrån den 

enskildes avgiftsutrymme. 

Nedan exempel gäller två brukare med följande förutsättningar: 

- har hemtjänst 20 timmar per månad samt trygghetslarm, 
- köper 30 matlådor per månad 

- är ensamstående. 
 

Brukare A har en högre nettoinkomst och lägre boendekostnad än brukare B, 

Brukare B har en lägre nettoinkomst och högre boendekostnad än brukare A. 

Antagen uppräkning mellan 2022 och 2023 är 3 % för nettoinkomsten och 2 % för 

bostadskostnaden för båda brukarna. Detta utifrån vägledning från 

Pensionsmyndigheten, där intervallet för pensionshöjningar nästa år ligger mellan 3 

och 8,7 procent, och vad hyran på egen regis särskilda boenden förväntas höjas med 
nästa år. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet är liksom maxtaxan knuten till 
prisbasbeloppet och kommer därmed räknas upp med 8,7 procent nästa år. Tillägget 

för matlådor har i detta exempel ingen uppräkning, då det styrs av Konsumentverkets 

anvisningar för skälig matkostnad som publiceras i december. 

 

Brukare A kommer att ha ett något lägre avgiftsutrymme 2023. Avgiften för hemtjänst 
och trygghetslarm ligger inom maxtaxan, vilket innebär att det är det högsta beloppet 
brukaren behöver betala för dessa insatser (2 170 kronor 2022 och 2 359 kronor 2023). 

Avgiften för matlådor ligger utanför maxtaxan. Sammantaget innebär detta att avgiften 

till kommunen höjs med 369 kronor men att skillnaden i plånboken för den enskilde är 
mindre då även pensionen kommer att höjas. 

Brukare B har ett negativt avgiftsutrymme och är därmed avgiftsbefriad när det gäller 

hemtjänst och trygghetslarm. Avgiften för matlådor höjs med 180 kronor vilket i det här 
exemplet inte ger den enskilde mindre pengar kvar när hänsyn är tagen till högre 

pension som ger högre inkomst med 410 kronor. 

Avgiftsberäkning 2022 2023 2022 2023

Nettoinkomst 16 346 16 836 13 681 14 091

Boendekostnad -6 213 -6 337 -8 361 -8 528

Förbehållsbelopp/minimibelopp grund -5 953 -6 470 -5 953 -6 470

     tillägg matlådor -937 -937 -937 -937

Beräknat avgiftsutrymme 3 243 3 092 -1 570 -1 844 

Avgift 2022 2023 2022 2023

Hemtjänst 20 tim/mån 2 170 2 359 0 0

Trygghetslarm 0 0 0 0

Total avgift inom maxtaxan 2 170 2 359 0 0

Matlådor 30 st/mån 1 950 2 130 1 950 2 130

Total avgift till kommunen 4 120 4 489 1 950 2 130

Kvar i plånboken 6 013 6 010 3 370 3 433

Brukare A Brukare B
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Äldenämnden och 

omsorgsnämnden 

       

   
           

Avgifter enligt tillämpningsanvisningar för äldre och funktionsnedsatta     
Gäller från 1 januari 

2023           

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 

2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2023 

exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

Medel 

R9 

2022 

Ingår i 

maxtaxa** Index för uppräkning 

Ordinärt boende                     

Hemtjänst  

Kronor per 

timme 360 391 0 391 31 8,7% 384 Ja Prisbasbeloppet 

Tillsyn via kamera  - 

Ingen 

avgift  -  - Utreds           

Matdistribution   

Kronor per 

matlåda 65 71 0 71 6 8,7% 62 Nej   

Trygghetslarm ordinärt 

boende 

Kronor per 

månad 217 236 0 236 19 8,7% 231 Ja Prisbasbeloppet 

Hälso- och 

sjukvårdsinsats för 

personer under 85 år 

Kronor per 

månad 400 400 0 400 0 0,0% 365 Ja   

Korttidsboende                     

Omsorg 

Kronor per 

dygn 72 78,0 0 78 6 8,7% 71 Ja 
1/30 av omsorgsavgift 

boende 

Matservice 

Kronor per 

dygn 117 127 0 127 10 8,7% 118 Nej 
1/30 av måltidsavgift 

boende 



Sida 181 (246) 

Vård- och omsorgsboende                   

Omsorg 

Kronor per 

månad 2 170 2 359 0 2 359 189 8,7% 2 170 Ja 
Prisbasbeloppet 

(maxtaxa**) 

Matservice  

Kronor per 

månad 3 501 3 805 0 3 805 305 8,7% 3 545 Nej   

Dagverksamhet                     

Måltider och fika 

Kronor per 

dag 74 80 0 80 6 8,7% 78 Nej   

Förbrukningsartiklar 

m.m. vård och 

omsorgsboende.  

          

    

      

Lakan 

Kronor per 

månad 108 94 23 117 9 8,7% i.u. Nej Prisbasbeloppet 

Förbrukningsartiklar 

Kronor per 

månad 132 115 29 144 12 8,7% i.u. Nej Prisbasbeloppet 

                   

*PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2023 är 52 500 kr.          

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolftedel av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2023: 2 359 kr/månad).    
 

  



Sida 182 (246) 

Omsorgsnämnden                 

                  

Avgifter enligt tillämpningsanvisningar för funktionsnedsatta            

Gäller från 1 januari 2023                     

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 

2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

                                 

Index för 

uppräkning 

    

Upplevelsecentrum Lusthuset                     

Besöksavgift uppsalabor vuxna 

från 18 år 

Kronor  

per 

besök 40 40 0 40 0 0,0%   

    

Besöksavgift boende annan kommun 

oavsett ålder 

Kronor  

per 

besök 100 100 0 100 0 0,0%   

    

Introduktion till ny personal – externa  

utförare betalar 

Kronor  

per 

gång  750 750 0 750 0 0,0%   

    

Hem för vård eller boende (HVB), korttidsboende (HVA)                     

Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare 

 till och med månaden barnet fyller 18 

Kronor  

per 

dygn 

Ny 

2023     

I enlighet med 

underhållsstöd     

I enlighet med 

underhållsstöd 

    

Omsorgsavgift från och med 18 år 

Kronor  

per 

dygn 72 78 0 78 6 8,4% 
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Måltider vuxna från 18 år, heldag 

Kronor  

per 

dygn 106 115 0 115 41 8,7% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Måltider vuxna från 18 år, exkl lunch,  

Kronor  

per 

dygn 53 82 0 82 7 53,8% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Bostad med särskild service SoL                     

Omsorgsavgift  

Kronor  

per 

månad 2 170 

Maxtax

a 0 2 359     

Uppräknas 

med PBB**** 

    

Måltider om detta ingår på 

boendet, heldag 

Kronor  

per 

dygn 106 115 0 115 9 8,7% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Måltider om detta ingår på boendet, 

exkl lunch 

Kronor  

per 

dygn 53 82 0 82 29 53,8% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Familjehem SoL och LSS                     

Familjehem SoL och LSS 

        I enlighet med 

underhållsstöd     

I enlighet med 

underhållsstöd 
    

Korttidsvistelse LSS, kontaktfamilj LSS                     

Måltider barn och ungdomar, heldag 

Kronor  

per 

dygn 75 97 0 97 21 28,4% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Måltider barn och ungdomar,  

exkl lunch Kronor  38 63 0 63 25 67,3% 

Kommunens 

självkostnad 
    

Måltider vuxna från 18 år, heldag 

Kronor  

per 

dygn 106 115 0 115 9 8,7% 

Kommunens 

självkostnad 
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Måltider vuxna från 18 år, exkl lunch Kronor  53 82 0 82 29 53,8% 

Kommunens 

självkostnad 
    

Korttidstillsyn LSS för skolungdom över 12 år          
  

          

Måltider barn och ungdom 12-21 år, mellanmål 

Kronor  

per 

måltid 

Ny 

2023 11 0 11     

Kommunens 

självkostnad 

    

Måltider barn och ungdom 12-21 år, lunch 

Kronor  

per 

måltid 

Ny 

2023 37 0 37     

Kommunens 

självkostnad 

    

Bostad med särskild service LSS 9 § 8                     

Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden 

barnet fyller 11 år * 

Kronor  

per 

månad 1 673   

0 I enlighet med 

underhållsstöd     

I enlighet med 

underhållsstöd 

    

Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till barn och ungdom 11 - 

14 år  * 

Kronor  

per 

månad 1 823   

0 I enlighet med 

underhållsstöd     

I enlighet med 

underhållsstöd 

    

Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till ungdom 15 - 18 år * 

Kronor  

per 

månad 2 223   

0 I enlighet med 

underhållsstöd     

I enlighet med 

underhållsstöd 

    

Måltider heldag för  

unga vuxna från 18 år ** 

Kronor  

per 

dag 106 115 0 115 9 8,7% 

Kommunens 

självkostnad 

    

Måltider exklusive lunch för unga vuxna från 18 år ** 

Kronor  

per 

dag 53 82 0 82 29 53,8% 

Kommunens 

självkostnad 
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Avgift för bostad för unga vuxna från 1 juli det år de fyller 19 år, 

alternativt från 18 år om den enskilde har egen inkomst. Avgiften 

avser skälig kostnad för boende *** 

Kronor  

per 

månad 2 270 2 467 0 2 467   8,7% 

Uppräknas 

med PBB**** 

    

                      

* När barn och ungdomar under 18 år är placerade på boende, elevhem eller familjehem enligt 9 § 8 LSS är föräldrarna enligt 20 § LSS att i skälig utsträckning bidra 

till kommunens kostnader för omvården. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Vid placering av ett barn/ungdom utreds 

föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas om ett ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med ett belopp 

som högst är lika stort som underhållsstödet.  

    

** Kommunen får ta ut måltidsavgift för kost som serveras i samband med en LSS-insats, kostnaden ska dock inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden. 

Måltidsavgift tas ut från och med den unge fyller 18 år. Då ungdomen är myndig kommer fakturan att ställas till den enskilde. Vid överenskommelse med den 

enskilde kan fakturan dock skickas till förälder eller legal företrädare.  

    

*** Enligt 19 § LSS får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad för dem med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning eller annan inkomst av motsvarande 

storlek.  
    

****PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2023 är 52 500 kr. 
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Överförmyndarnämnden 

Inga förändringar 2023 föreslås.  

Gäller tillsvidare från och med 1 januari 2023.         

Taxan/avgiften 

avser 
Enhet 

Taxa 

2021 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2022 

Kronor 

inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

                  

Papperskopior/fax Kronor per sida utöver 10 sidor 2 2 2 0 2 0 0% 

Papperskopior/fax Kronor för 10 sidor 50 50 50 0 50 0 0% 
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Bolag 

Uppsala bostadsförmedling AB 

Köavgifterna föreslås oförändrade 2023. 

Köavgift  
        

Gäller tillsvidare från den 1 januari 2023 
        

Taxan/avgiften avser Enhet 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 

                  

Köavgift bostadsförmedling kr/år 305 305 244 61 305 0 0% 

Förmedlingsavgift 
kr/förmedlad 

bostad 
1 000 1 000 n/a n/a 1 000 0 0% 

Förmedlingsavgift studentbostäder 
kr/förmedlad 

bostad 
625 625 n/a n/a 625 0 0% 
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Uppsala vatten och avfall AB 

Avfallstaxa 

Avfallstaxa för Uppsala kommun att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bilaga 1: Uppsala kommuns avfallstaxa – Allmänna bestämmelser och tillämpningar 

Bilaga 2: Grundläggande principer för avfallskonstruktion 

Sammanfattning  

I syfte att säkerställa att kostnader för den kommunala avfallshanteringen kan täckas 

av intäkter från avfallstaxan behövs en intäktshöjning motsvarande ungefär 7 miljoner 

kronor. Höjningen föreslås åstadkommas genom en generell höjning av 

grundavgifterna. Det främsta motivet till höjningen är att åstadkomma 

kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen samt följsamhet mellan kostnader och 

intäkter.  

Bakgrund samt hur beredningen av ärendet gått till 

Kommunen ansvarar enligt miljöbalken för att samla in, transportera och behandla 

kommunalt avfall. I det kommunala avfallet ingår bland annat mat- och restavfall från 

hushåll och verksamheter samt latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar. I 
enlighet med miljöbalken ska avgifterna i avfallstaxan bestämmas till högst det belopp 
som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för 

avfallshanteringen samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för 
renhållning. Avgifter får tas ut på ett sätt att återanvändning, återvinning eller annan 

miljöanpassad avfallshantering främjas. Kommunen kan till exempel besluta om 
avgifter som uppmuntrar kunderna till att välja gemensam uppsamlingsplats, dela kärl 

och minska gångavstånd. 

Uppsala kommuns avfallstaxa har setts över med relativt långa mellanrum tidigare. De 

senaste åren har Uppsala Vatten arbetat för tätare intervall för avfallstaxerevidering. 

Inför 2021 gjordes taxan för slam och latrin om och till 2022 taxan för säck- och 
kärlavfall. Uppsala Vatten ämnar att framöver se över avfallstaxorna årligen för att ha 
en bättre följsamhet med kostnadsutvecklingen. 

Kostnaderna för den kommunala avfallshanteringen har ökat sedan den senaste 

taxeändringen. Exempel på faktorer som bidragit till ökade kostnader är höjd 
förbränningsskatt, kraftiga indexökningar, kostnader för papperspåsar till 
matavfallsinsamling samt ökad kravställning, exempelvis fossilfritt drivmedel i 

hämtningsentreprenader. För att täcka de nödvändiga kostnaderna för 
avfallshanteringen krävs det en intäktsökning för 2023 motsvarande 7 miljoner kronor, 

6 miljoner för säck och kärl samt 1 miljon för slam och latrin. 

Utöver kostnadsökningar enligt ovan finns behov av intäkter för att säkerställa driften 

av nya återvinningscentraler (Fyrislund och Brillinge ÅVC). Längre fram väntas även en 

kostnadsökning till följd av avveckling och flytt av Gottsunda ÅVC, där nuvarande läge 

inte inryms i pågående områdesplanering. 
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Förändringar jämfört med befintlig avfallstaxa och resultat av förslag 

Förändringarna i taxan har genomgående syftat till att säkerställa täckning för 

nödvändiga kostnader för avfallshanteringen i Uppsala kommun 2023. 

Grundavgifter 

Grundavgiften ska enligt rekommendation från Avfall Sverige finansiera de fasta 
kostnaderna som är förknippade med insamling av kommunalt avfall. De fasta 

kostnader som finansieras via grundavgiften är: 

• drift av återvinningscentraler 

• drift av mellanlager för farligt avfall 

• behandling av avfall insamlat vid återvinningscentraler 

• behandling av hushållens farliga avfall 

• entreprenadupphandling och uppföljning av entreprenader 

• avfallsplanering 

• fakturering 

• information 

• kundtjänst och handläggning av avfallsärenden  

Intäkter från grundavgifter skapar en intäktsbas som inte varierar beroende av vilka 

tjänster och abonnemang kunderna nyttjar. Det kan vara en fördel inför förändringar 

som till exempel påverkar kommuninvånarna att sortera mer och minska sitt avfall. I 

prognos för 2023 förväntas fasta kostnader för säck och kärl endast täckas till 72% av 

intäkter från grundavgifterna. Motsvarande förhållande för slam och latrin är 39%. I 
Avfallstaxa 2023 kommer den generella intäktsökningen att ske genom att höja 

grundavgifterna för att jämna ut det förhållandet och på så sätt öka följsamheten i 
kostnadstäckningen.  

Med föreslagen höjning av grundavgifterna, för säck- och kärlavfall på 10% och för slam 

och latrin på 30% med en total intäkt på cirka 7 miljoner, förändras förhållandet mellan 
fasta och rörliga kostnader och intäkter. Förhållandet efter föreslagen taxehöjning blir 

att fasta kostnader inom säck-och kärlavfall täcks till 78% av fasta intäkter och för slam 
och latrin täck fasta kostnader till 51% av fasta intäkter. Det förväntas resultera i en 

mer robust ekonomi i enlighet med Avfall Sveriges rekommendationer samt möjliggöra 
framtida styrning av taxan för en mer hållbar hantering av avfallstaxan. I Tabell 1 

illustreras de förändrande förhållandena som årets taxeändring förväntas medföra. 

Tabell 1 Utveckling av täckningsgraden för fasta och rörliga kostnader 

 

 

 

Förväntad kostnadstäckning fasta respektive rörliga 

kostnader 

2023 utan 

taxeändring 

2023 med 

taxeändring 

Säck och kärlavfall    

Andel fasta kostnader som täcks av fasta intäkter 72% 78% 

Andel rörliga kostnader som täcks av rörliga intäkter 134% 128% 

   

Slam- och latrinavfall   

Andel fasta kostnader som täcks av fasta intäkter 39% 51% 

Andel rörliga kostnader som täcks av rörliga intäkter 114% 114% 
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Sammanslagning av tre taxedokument  

Uppsala kommun är skyldig att ha taxor för hämtning och behandling av kommunalt 

avfall. Tidigare avfallstaxor har bestått av tre separata dokument med olika struktur 
och separata beslutsprocesser. Den här taxerevideringen sammanförs Uppsala 
kommuns avfallstaxa, Taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

samt Uppsala kommuns taxa för tömning av latrin till ett gemensamt dokument, med 

en gemensam beslutsprocess.  

Det gemensamma dokumentet får två kapitel, ett för säck- och kärlavfall och ett för 
slam- och latrinavfall. Kapitlen skrivs om så att det blir en enhetlig struktur och 
rubriksättning.  

Sammanslagning av de tre dokumenten till ett gemensamt dokument, med en 
gemensam beslutsprocess förväntas ge en förenklad hantering vid revidering av 

taxorna.   

Att ha ett samlat dokument med samma struktur och rubriksättning för alla taxor 

förväntas även förenkla kommunikationen om taxorna samt att det förenklar för 
kunder, medarbetare på Uppsala Vatten och andra intressenter att använda och hitta i 
dokumentet.   

Maxtaxa för grov-, bygg- och rivningsavfall 

Från och med den 1 januari 2023 förändras kommunens ansvar på så sätt att 

kommunen då får ansvar för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte 

producerats i en yrkesmässig verksamhet. I samband med det görs taxorna för 

grovavfall om och maxtaxor för grov- bygg- och rivningsavfall läggs till i Avfallstaxa 
2023. 

Hushållen har fortsättningsvis möjlighet att utan extra avgift lämna hushållets grov-, 

bygg- och rivningsavfall vid återvinningscentralerna. Maxtaxor för grov- bygg- och 
rivningsavfall i Avfallstaxa 2023 gör det möjligt att där utöver erbjuda hämtning av 

dessa fraktioner från fastigheten. Därigenom möts det kommande lagkravet om ett 
utökat kommunalt ansvar genom en utökad kommunal service. Den förbättrade 
servicen förväntas inte leda till att mängden avfall som lämnas på 

återvinningscentralerna minskar utan snarare att den mängd grovavfall som idag 

omhändertas av andra aktörer än Uppsala Vatten minskar. I och med det kan den 
totala mängden kommunalt grov-, bygg- och rivningsavfall öka något.  

Konsekvenser av den nya avfallstaxan 

Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna av att höja avfallstaxan är att den kommunala 
avfallshanteringen kan finansieras av taxemedel. Genomförs inte justeringen av 

avfallstaxan behövs kommunala skattemedel om cirka 7 miljoner kronor för att täcka 
prognostiserade kostnadsökning.  

Miljökonsekvenser 
Uppsala kommuns avfallstaxa styr generellt för en miljömässigt riktig avfallshantering. 
Den föreslagna taxan förväntas inte medföra några konsekvenser för miljön. Årets 
förändring syftar i första hand till att säkerställa kostnadstäckning och bidra till ökad 

följsamhet mellan intäkter och kostnader.  

Arbetsmiljökonsekvenser 



Sida 191 (246) 

Uppsala kommuns avfallstaxa styr generellt för en god arbetsmiljö. Den föreslagna 
taxan förväntas inte medföra några konsekvenser för arbetsmiljön. Årets förändring 
syftar i första hand till att säkerställa kostnadstäckning och bidra till ökad följsamhet 

mellan intäkter och kostnader. 

Juridiska konsekvenser 

Uppsala kommuns avfallstaxa är ett styrdokument för att uppfylla det kommunala 

avfallsansvaret, vilket Uppsala Vatten och Avfall AB har fått i uppdrag av Uppsala 
kommun att förvalta. Framtagandet av den föreslagna avfallstaxan har gjorts i enlighet 
med rådande avfallslagstiftning och den kommunala renhållningsordningen. Årets 
förändring syftar i första hand till att säkerställa kostnadstäckning och bidra till ökad 

följsamhet mellan intäkter och kostnader. 

Omvärldsjämförelse 

Då olika kommuners avfallstaxor är uppbyggda på olika sätt är det generellt svårt att 

göra direkta jämförelser mellan olika kommuner. Jämförelserna med närliggande och 

utvalda R9-kommuner visar att de föreslagna grundavgiftsnivåerna för Uppsala 
kommun ligger i underkant för samtliga kundgrupper.  

Nils Holgersson 

Nils Holgersson-rapporten kartlägger årligen avgifter och taxor för ett flerfamiljshus i 
Sveriges kommuner, där ibland kostnaden för avfall. Nils Holgersson-rapporten jämför 

kommuner utgående från en typlägenhet och de avfallskostnader som denna lägenhet 

skulle ha i varje kommun. I tabell 1 presenteras resultatet från 2021 års rapport där det 

framgår att Uppsala kommun har relativt låga avgifter jämfört med landets medel, 
närliggande kommuner, R9- kommunerna1 med samma insamlingssystem och de 
större städerna i Sverige. Motsvarande uppgifter avseende 2022 är inte tillgängliga. 

Tabell 2 Sammanställning av resultat i Nils Holgersson-rapporten 2021 

  
2020 (kr/kvm) 

 
2021 (kr/kvm) 

Kr/lgh och 
månad 

Sverige 23,2    24,2  
Lägst i Sverige 

(Malmö) 
8,7 8,9 49 

Högst i Sverige 
(Övertorneå) 45,4 

44,28 
246 

    

Uppsala 13,8 13,8 77 

Östhammar 18,6 20,2 112 

Tierp 21,3 23,2 129 

Håbo 27,0 27,0 150 

Knivsta 31,4 32,7 182 

Vafab kommuner2 23,3 23,3 129 

    

Gävle 28,8 30,0 166 

Västerås 23,3 23,3 129 

Örebro 15,0 15,4 85 

    

Stockholm 14,9 16,8 93 

 

1 Jämförelsenätverk av större mellansvenska kommuner där Uppsala ingår. Kommuner i 

nätverket är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje 

och Örebro 
2 VafabMiljö är ett kommunalförbund som bildats av alla kommunerna i Västmanlands län samt 

Enköping och Enköpings kommun. 
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Malmö 8,7 8,9 49 

Göteborg 20,6 20,7 115 

 

Utveckling grundavgifter 

Nedan följer en sammanställning av grundavgifter hos utvalda kommuner i 
närområdet och andra jämförbara kommuner. I Tabell 3 visas grundavgifterna för 

närliggande kommuner i jämförelse med medel i Sverige och Uppsalas befintliga och 
föreslagna taxa. Jämförelsen visat att de nivåer för grundavgifter som föreslås i taxan 
för 2023 ligger i underkanten jämfört med närliggande kommuner för samtliga 
kundgrupper.  

Tabell 3 Grundavgifter - Uppsalaregionen. 

Nyckeltal 

Uppsala 
Befintlig 

taxa 
(2022) 

Uppsala 
Föreslagen 

taxa 
2023 

Medel i 
Sverige 
(2021)3 

Håbo 
(2022) 

Knivsta 
(2022) 

Tierp 
(2022) 

Grundavgift en- och 
tvåfamiljshus (kr/år) 

1 020 1 125 1 080 1 829 1 944 1 332 

Grundavgift lägenhet (kr/år) 510 560 655 1 125 1 127 665 

Grundavgift fritidshus (kr/år) 565 620 750 1 084 889 1 332 

Grundavgift verksamhet 
(kr/år) 

815 900 795 960 860 665 

 

I Tabell 4 visas grundavgifterna för utvalda R9-kommuner i jämförelse med medel i 

Sverige och Uppsalas befintliga och föreslagna taxa. Jämförelsen visat att de nivåer för 

grundavgifter som föreslås i taxan för 2023 också ligger i underkanten jämfört med de 
utvalda R9-kommunerna för samtliga kundgrupper. 

Tabell 4 Grundavgifter - utvalda R9-kommuner. 

Nyckeltal 

Uppsala 
Befintlig 

taxa 
(2022) 

Uppsala 
Föreslagen 

taxa 
2023 

Medel i 
Sverige 
(2021)3 

Gästrike 
återvinnare 

(2022) 

Vafab 
Miljö 

(2022) 
Örebro 
(2022) 

Grundavgift en- och 
tvåfamiljshus (kr/år) 

1 020 1 125 1 080 1 300 1 780 615 

Grundavgift lägenhet (kr/år) 510 560 655 695 826 344 

Grundavgift fritidshus (kr/år) 565 620 750 395 1 250 377 

Grundavgift verksamhet 
(kr/år) 

815 900 795 395 1 390 215 

 
  

 

3 Uppgifter om medel i Sverige är baserat på Avfall Web vars rapportering sker året efter, vilket resulterar i 

att det inte går att jämföra med innevarande års siffror. 
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Risker av förslag till beslut 

Riskbeskrivning Sanno-
likhet 

Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Förslag till åtgärd 

Människa 

Risk att hushållen och 
fastighetsägarna inte 
accepterar taxenivåerna. 

2 4 8 Tydligt kommunicera beslut om ny taxa och förklara 
motiven för att skapa acceptans för beslut hos hushåll och 
fastighetsägare. 

Risk att hushållen och 
fastighetsägarna har 
mycket frågor och 
synpunkter vilket leder till 
ökad belastning på 
kundtjänst och andra 
handläggare. 

3 3 9 Ta fram stöd till kundtjänst- och avfallshandläggare, så 
som FAQ och annan information, samt säkerställa att 
uppdaterad information finns på bolagets hemsida. 

Risk att hushållen och 
fastighetsägarna inte 
accepterar taxenivåerna 
och därigenom vägrar 
betala fakturor. 
 

2 2 4 Förstärka rutiner och resurser för hantering av förfallna 
fakturor. 

Teknik 

Risk att förändringar är 
svåra att implementera i tid 
i bolagets 
verksamhetssystem. 

3 3 9 Anpassa implementeringen av taxan till nuvarande 
systemförutsättningar. Förbereda implementering 
parallellt med beslutsprocessen. 

Risk att ny tjänst för 
insamling av bygg-, riv- och 
grovavfall inte samspelar väl 
med taxan. 

2 2 4 Möjliggöra stor flexibilitet i taxan för att inte begränsa 
tjänsternas utförande. 

Organisation 

Risk att beslut om 
taxehöjning uteblir och att 
den kommunala 
avfallshanteringen därmed 
behöver finansieras med 
skattemedel i stället för fullt 
ut av taxeintäkter om beslut 
inte fattas. 

2 4 8 Tydliggöra konsekvensen av att inte öka intäkterna för den 
kommunala avfallshanteringen för beslutsfattarna. 

Risk att beslutet leder till 
frågor från media vilka 
skadar bolagets varumärke. 

3 3 9 Inkludera framtagande av pressmeddelande, talepunkter 
och förklaringar riktade till media i 
kommunikationsplanen. Inkludera även förklaringar av 
höjda fördelade kostnader. 

Risk förknippad med att 
rörliga intäkter ska 
finansiera fasta kostnader. 

3 2 6 Löpande uppföljning av kostnader så väl som intäkter i 
syfte att tidigt identifiera fluktuation i utfall jämtemot 
budget. 
 
Anpassa taxorna för att få en bättre följsamhet i 
förhållande till kostnadsbilden. 

Risk att respektive 
beslutsfattare jämte annan 
intressents behov av 
information inte tillgodoses. 

2 1 2 Anpassa kommunikationsplan, beslutsunderlag och 
presentationer utifrån behoven hos de olika intressenter 
som är involverade i beslutsprocessen. 
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Bilaga 1: Uppsala kommuns avfallstaxa - Allmänna 

bestämmelser och tillämpningar  

 
 
 
  

 

 

 

 

Uppsala kommuns 

avfallstaxa 
Allmänna bestämmelser och tillämpningar 

 

 

 

Gäller från och med 2023-01-01 

Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX 
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1 Taxor avseende säck- och kärlavfall 

För definition i nedan kapitel, se 1.6 Definitioner säck- och kärlavfall. 

1.1 Allmänna bestämmelser 
Denna taxa har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Taxan gäller 
tills ny taxa beslutas. 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 

avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt 
renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun. I renhållningsföreskrifterna anges bland 

annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för mat- och 
restavfall eller annat avfall. 

Enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun svarar Uppsala Vatten och Avfall 
AB för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap. miljöbalken åvilar kommunen. 

1.1.1 Betalskyldigheter och betalningsvillkor 

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Uppsala kommun 
oberoende av i vilken utsträckning fastigheten nyttjas. Avfallstaxans avgifter ska 

betalas till Uppsala Vatten och Avfall AB.  

Fastighetsinnehavare ska enligt renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun utan 

dröjsmål anmäla ändring av ägandeförhållandena för fastigheten eller annan ändring 

som berör avfallshanteringen till bolaget. Fastighetsinnehavare ska vidare, om inte 

annat överenskommits med bolaget, utan dröjsmål teckna abonnemang och anmäla 
ändring av abonnemang till bolaget. Regelbundna kontroller görs mot 
fastighetsregistret för att se att uppgifter stämmer. Uppsala Vatten har rätt att ändra 

och fakturera retroaktivt vid fel.  

Se renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun angående ansökan om uppehåll i 

avfallshämtningen. 

Anmälan om ägarbyte, byte av abonnemang eller annan ändring som berör 

avfallshanteringen eller påverkar beräkningen av avgiften för avfallshanteringen, ska 
göras till Uppsala Vatten och Avfall AB utan dröjsmål innan förändringen kan träda i 

kraft.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang gäller även vid de tillfällen då avfall inte har 
kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämttillfället, 
inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade 

sättet. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB 

har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt 
räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på 

betalningsförsening.  

1.1.2 Abonnemang och avgifter 

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges inklusive 
lagstadgad mervärdesskatt (25 %). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften: 

• grundavgift 

• hämtningsavgift 

• avgifter för tilläggstjänster 
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• övriga tjänster och avgifter 

1.1.3 Avgifter vid undantag enligt renhållningsföreskrifterna 

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens 

renhållningsföreskrifter. 

1.1.4 Gemensam avfallsbehållare 

Fastighetsinnehavare för närliggande fastigheter kan enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter teckna abonnemang för gemensam avfallsbehållare. Vid 

gemensam avfallsbehållare ska en av fastighetsinnehavarna vara fakturamottagare för 

hämtningsavgiften. Faktura för grundavgift skickas till respektive fastighetsinnehavare.  

Vid tecknande av abonnemang ska framgå att fastighetsinnehavarna har träffat en 

överenskommelse om gemensam avfallsbehållare och vilken av fastighetsinnehavarna 
som är fakturamottagare. 

1.1.5 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än 

de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från 
vad som är normalt får Uppsala Vatten och Avfall AB besluta om avgifter i enlighet med 

grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken. 

1.2 Grundavgifter mat- och restavfall 
Grundavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, 

fritidsboende, alla lägenheter i flerfamiljshus, alla rum i institutionsboende och alla 

verksamheter där det uppstår avfall som är jämförligt med avfall från hushåll.  

Grundavgiften tas ut med utgångspunkt från olika kundkategoriers nyttjande av 
gemensamma tjänster, exempelvis återvinningscentraler. Den finansierar kostnader 
för hantering av farligt avfall, papperspåsar, drift av återvinningscentraler inklusive 

behandling av inlämnat avfall. Den delfinansierar också administrativa kostnader. 

Grundavgiften är uppdelad på följande kundkategorier: 

• hushåll i en- och tvåfamiljshus 

• hushåll i flerfamiljshus 

• institutionsboende 

• verksamhet 

• fritidsboende 

Grundavgiften reduceras vid uppehåll i hämtning.  

Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidsboende betalas i 

förhållande till antalet lägenheter i fastigheten i enlighet med fastighetsregistret. 
Grundavgiften för institutionsboende betalas i förhållande till antal rum i fastigheten 

och grundavgiften för verksamheter per verksamhet i fastigheten. 
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Grundavgifter per hushåll/verksamhet (årsavgift)  SEK inkl. moms 
Hushåll i en- och tvåfamiljshus (gäller även vid gemensam 
avfallsbehållare) 

1 125 

Hushåll i flerfamiljshus 560 

Institutionsboende4 315 

Verksamheter 900 

Fritidsboende 620 

1.2.1 Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 

Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift oavsett kundkategori, men inte 

hämtningsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags 

avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden. 

Grundavgifter vid uppehåll per hushåll/verksamhet 
(årsavgift) 

SEK inkl. moms 

Grundavgift uppehåll 195 

1.3 Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt 
självkostnadsprincipen för hämtning, transport och behandling av avfallet och delar av 

de gemensamma kostnaderna. Avgifter får tas ut på ett sätt att återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  Storleken på 

hämtningsavgiften är beroende av: 

• avfallstyp (restavfall respektive matavfall) 

• behållarstorlek och -typ 

• hämtintervall 

• dragvägens längd 

Till hämtningsavgifterna kan ett antal tilläggsavgifter förekomma.  

1.3.1 Säck och kärl 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms och dragväg upp till 10 meter. 

Restavfall  190 l kärl 370/4006 l kärl 6006/660 l kärl 

7 hämtningar/år 312 539 750 

13 hämtningar/år 581 1 002 1 393 

26 hämtningar/år 1 161 2 005 2 786 

52 hämtningar/år5 2 323 4 008 5 573 

104 hämtningar/år5 4 644 8 018 11 145 

156 hämtningar/år5 6 966 12 026 16 719 

260 hämtningar/år5 11 610 20 042 27 864 
Matavfall 130/140 l kärl 190 l kärl6 370/400 l kärl6 

 

4 Med institutionsboende menas någon form av boende med gemensamma kök och sanitära 

anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o s v. 
5 Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus, institutioner och verksamheter i 

hämtningsområde 2 i enlighet med 39 § Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. 
6 Utgående storlek. Nyteckning kan inte göras av denna kärlstorlek.  
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26 hämtningar/år 228 500 1 157 

52 hämtningar/år5 455 999 2 313 

104 hämtningar/år5 911 1 997 4 625 

156 hämtningar/år5 1 366 2 996 6 938 

260 hämtningar/år5 2 366 4 992 11 562 

1.3.2 Säck och kärl – Sommarhämtning 

Sommarhämtning sker mellan vecka 18 och 39. 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms och dragväg upp till 10 meter. 

Restavfall 190 l kärl 370/4006 l kärl 6006/660 l kärl 

5 hämtningar/år 223 385 536 

11 hämtningar/år 491 848 1 179 

22 hämtningar/år5 983 1 695 2 358 

44 hämtningar/år5 1 964 3 392 4 715 

66 hämtningar/år5 - 5 088 7 744 
 

Matavfall 130/140 l kärl 190 l kärl6 370/400 l kärl6 

11 hämtningar/år 96 212 365 

22 hämtningar/år5 193 423 729 

1.3.3 Underjordsbehållare 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms 

Restavfall 0–0,8m³ 0,8–1,3m³ 1,3-3m³ 3-5m³ 

26 hämtningar/år 28 444 29 972 35 709 41 277 

52 hämtningar/år 56 889 59 944 70 332 82 553 

104 hämtningar/år 113 777 119 888 140 664 165 107 

156 hämtningar/år 170 666 179 832 210 996 247 660 
 

Matavfall 0-0,8m³ 0,8-1,3m³ 1,3-3m³ 

26 hämtningar/år 26 981 27 594 29 679 

52 hämtningar/år 53 962 55 188 59 357 

104 hämtningar/år 107 924 110 376 118 715 

1.3.4 Container, baklastad 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms. 

Restavfall 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 

26 hämtningar/år 27 720 34 266 40 814 47 361 

52 hämtningar/år 55 439 68 534 81 627 94 722 

104 hämtningar/år 110 877 137 066 163 254 189 443 
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Matavfall 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 

26 hämtningar/år 19 881 22 508 25 136 27 764 

52 hämtningar/år 39 761 45 017 50 271 55 527 

1.3.5 Container, lastväxlad 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms. 

Restavfall 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 

26 hämtningar/år 24 980 29 344 33 709 38 074 

52 hämtningar/år 49 959 58 689 67 418 76 148 

104 hämtningar/år 99 918 117 377 134 836 152 295 
 

Matavfall 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 

26 hämtningar/år 19 754 21 505 23 257 25 009 

52 hämtningar/år 39 507 43 011 46 514 50 018 
 

1.3.6 Matavfall i tank 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms. 

Matavfall 0–1,5m³ 1,5–2,0m³ 2,0–5,3m³ 

26 hämtningar/år 17 550 23 400 62 010 

52 hämtningar/år 35 100 46 800 124 020 

104 hämtningar/år 70 199 93 600 248 041 

1.3.7 Matavfall i kombitank 

Avgift i kronor per år och behållare, inkl. moms. 

Matavfall 0–1,5m³ 1,5–2,0m³ 2,0–5,3m³ 

13 hämtningar/år 8 775 11 700 31 005 

26 hämtningar/år 17 550 23 400 62 010 

52 hämtningar/år 35 100 46 800 124 020 

1.4  Abonnemang med tilläggstjänster 
Avgifter för abonnemang med tilläggstjänster beräknas enligt nedan. Formeln avser 

hämtavgift inklusive tilläggskostnad. 

1.4.1 Komprimerat avfall   

Komprimerat avfall i kärl Hämtningsavgift*3 

Komprimerat avfall i container Hämtningsavgift*6 

1.4.2 Dragväg   

Dragväg 10–30 m Hämtningsavgift*2 

Dragväg 30–50 m Hämtningsavgift*3,5 
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1.4.3 Garagetömning   

Garagetömning, per kärl och hämtningstillfälle Hämtningsavgift*1,5 

1.4.4 Hämtning lördagar 

I de fall hämtning på vardagar inte är tillräckligt kan hämtning på lördagar beviljas av 
Uppsala Vatten och Avfall AB. Hämtning på lördagar tillåts endast som tillägg i 

abonnemang med minst tre tömningar per vecka (inklusive hämtningen på lördagar). 
För lördagshämtningen tillkommer en tilläggsavgift. 

  

Lördagshämtning, per behållare och hämtningstillfälle Hämtningsavgift*1,6 

1.5 Övriga tjänster och avgifter 

1.5.1 Extra säck vid ordinarie hämtning 

Förbeställd hämtning av extra säck för restavfall vid ordinarie hämtning, för enstaka 

tillfällen då ordinarie kärl inte räcker till. Säcken får väga max 15 kilo (max 160 l) och 
inte innehålla skärande eller stickande föremål. 

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 
Extra säck vid ordinarie hämtning (max 15 kg) 75 

1.5.2 Extra hämtning 

Hämtning som kan beställas vid speciella tillfällen då den ordinarie behållarvolymen 
inte räcker till. Extrahämtning sker nästkommande helgfri måndag–fredag. 

Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 
Extra hämtning av kommunalt avfall, per kärl och 
hämtningstillfälle 200 

Extra hämtning av kommunalt avfall i underjordsbehållare 
eller container, per behållare och hämtningstillfälle 2 000 

1.5.3 Grov-, bygg- och rivningsavfall 

Insamling av grov- bygg- och rivningsavfall från hushåll som inte producerats i 
yrkesmässig verksamhet görs på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB. Flera 

entreprenörer kan vara godkända för att utföra hämtning. De av Uppsala Vatten och 

Avfall AB godkända entreprenörerna erbjuder tjänsterna i konkurrens med varandra. 
Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt från 

entreprenör. Entreprenören fakturerar beställaren. Avgifterna för grov- bygg- och 
rivningsavfall nedan fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av 

grov- bygg- och rivningsavfall. Inga ytterligare avgifter utöver dessa får tas ut. 

Maxtaxa i kronor per 1000 kg, inkl. moms. Lägsta debiterbara vikt är 100 kg. 

Materialslag SEK inkl. moms 

Blandat grovavfall för eftersortering (container) 1 300 

Blandat grovavfall för eftersortering (storsäck*) 1 325 
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Trädgårdsavfall (container) 500 

Trädgårdsavfall (storsäck7) 500 
 

Maxtaxa i kronor per 1000 kg, inkl. moms. Lägsta debiterbara vikt är 100 kg. 

Materialslag SEK inkl. moms 

Metall 0 

Plast 1 210 

Glas 1 215 

Trä (impregnerat) 2 150 

Trä (ej impregnerat) 250 

Gips 1 250 

Betong, klinker, keramik, sten 200 
 

Avgift i kronor, inkl. moms. 

Övriga avgifter SEK inkl. moms 

Avgift för utställning (container) - maxtaxa per tillfälle  3 000 
Avgift för hämtning (inkluderar transport och ev. 
administrativa avgifter) - maxtaxa per tillfälle 5 000 

Containerhyra Entreprenör bestämmer själv pris 

Storsäck Entreprenör bestämmer själv pris 

Felsorteringsavgift  5 000 
Bomkörning (entreprenör kan inte hämta exv. blockerad 
container/väg el likn.) Entreprenör bestämmer själv pris 

 

1.5.4 Tidningar och returpapper 

Insamling av tidningar och returpapper görs på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall 

AB. Flera entreprenörer kan vara godkända för att utföra hämtning. De av Uppsala 

Vatten och Avfall AB godkända entreprenörerna erbjuder tjänsterna i konkurrens med 

varandra. Beställning av hämtning görs ej via Uppsala Vatten och Avfall AB utan direkt 
från entreprenör. Entreprenören fakturerar beställaren. Avgifterna för tidningar och 
returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för hämtning av tidningar 

och returpapper. Faktureringsavgift, kärlhyra, utställnings- och hemtagningsavgift får 
inte tas ut. 

 
SEK inkl. moms 

Hämtning av tidningar och returpapper – maxtaxa per 
kärlvolym (l)8 0,50 

Tillägg för dragväg 10–30 m Hämtningsavgift*2 

Tillägg för dragväg 30–50 m Hämtningsavgift*3,5 

 

7 Storsäck tillhandahålls av kund eller beställs av entreprenör enligt förfrågan 
8 För kärl innehållande fack för flera fraktioner, inklusive tidningar och returpapper, (exempelvis 

flerfackskärl) får kärlets totala volym användas vid beräkning av maxtaxa per kärlvolymliter.     
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1.5.5 Papperspåsar 

Nedanstående taxa gäller för beställning av papperspåsar och kringutrustning. 
Beställning kan göras både av verksamheter och hushåll.  

Avgift i kronor per styck, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 
Leverans av produkter 50 

Köp av hållare 8 L 25 

Köp av handtag till hållare 8 L 6 

Köp av hållare 45 L 1 937 

Köp av innersäck 350 L (1 bunt) 206 

Köp av papperspåsar 45 L (1 bunt) 110 

Köp av papperspåsar 8 L (1 bunt) 66 

Köp av papperspåsar 8 L (1 kartong) 600 

1.5.6 Felsortering 

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedd för annat avfall har Uppsala Vatten och 

Avfall AB rätt att debitera en särskild avgift för felsortering. Varje fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare ska sortera och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 

§ i Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. 

 Avgift i kronor per tillfälle, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 
Felsorteringsavgift (per behållare och tillfälle) 500 

 

1.5.7 Omklassning av avfall 

För felsorterat restavfall eller matavfall, ej enstaka tillfällen. Omklassning utfärdas av 
Uppsala Vatten och Avfall AB under tid för åtgärder. 

Avgift debiteras per år och behållare.  
 

SEK inkl. moms 
Avgift för omklassat avfall Hämtningsavgift*2,5 

1.5.8 Avstånd längre än 50 m eller annan hämtning med specialfordon 

Kan beviljas av Uppsala Vatten och Avfall AB vid avsaknad av mer lämpligt hämtställe. 

Avgift i kronor debiteras enligt beräknad årsavgift, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 
Avstånd längre än 50 m eller annan hämtning med 
specialfordon, per behållare och hämtningstillfälle. 1000 

1.5.9 Hämtning av avfall där tjänst inte definierats 

Avgift i kronor, inkl. moms. 
 

SEK inkl. moms 

Hämtning av avfall där tjänsten inte definierats  Självkostnadspris  
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1.6 Definitioner säck- och kärlavfall 
Abonnemang: Abonnemanget utgörs av grundavgiften samt de tjänster 

fastighetsinnehavaren tecknat avtal om. Hämtning planeras enligt ordinarie 
hämtintervall (schema). 

Anslutningspunkt: Punkt från vilken ett slamsugningsfordon ansluter till tank för 

matavfall. 

Behållare: Samlingsnamn för kärl, container, underjordsbehållare och tank för 

matavfall.  

Container: Storbehållare med eller utan komprimator med en volym överstigande 660 

liter.  

Dragväg: Gångväg mellan tömningsfordon och behållare. Längden på dragvägen är 
uppdelad i olika avståndsklasser vilket påverkar storleken på hämtningsavgiften. Enligt 

31 § i Uppsalas renhållningsföreskrifter ansvarar fastighetsinnehavaren för att dragväg 
har en hårdgjord yta och är fri från hinder. Dragvägens lutning ska inte överstiga 1:12. 

Dragvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. 

Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Felsorteringsavgift:  Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera 

och avlämna kommunalt avfall i enlighet med 8 § Uppsala kommuns 
renhållningsföreskrifter. Vid felsortering har Uppsala Vatten och Avfall AB rätt att 

debitera en felsorteringsavgift.  

Garagetömning:  Ett mindre hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall. Fordonet 
används för att hämta avfall inom fastigheter där framkomligheten är begränsad för ett 

normalt stort hämtningsfordon. Vid användning av specialfordon tillkommer en 
tilläggsavgift samt krävs dispensansökan från fastighetsägare. 

Gemensam avfallsbehållare: Närliggande fastigheter där fastighetsinnehavarna 

tecknat abonnemang för gemensamma behållare.  

Grovavfall: Skrymmande kommunalt avfall som inte ryms i eller av andra skäl inte bör 

läggas i behållare för rest- eller matavfall. 

Hämtintervall: Antal gånger per år som avfallet hämtas vid hämtstället. 

Hämtintervallen påverkar storleken på hämtavgift. 

Hämtställe: Uppställningsplats eller utrymme för en eller flera behållare i byggnad, på 

gård eller mark. Utformning och tillgänglighet av hämtställe regleras bland annat av 29 
och 30 § i Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. 

 
Hämttillfälle: Dag/tidpunkt då avfallet hämtas. 

Institutionsboende: Boende med gemensamma kök och sanitära anläggningar, 

exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o.s.v. 

Kombitank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats 
upp i en tank. Matavfallet, fettet och vattnet separeras. Vattnet släpps ut på 

ledningsnätet. Fett och matavfall töms med ett slamsugningsfordon.  

Komprimator: Behållare med komprimering.  
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Komprimering: Processen då avfall pressas ihop av en komprimator. Komprimering 
utgör grund för tilläggsavgift. 

Kärl: Behållare som har en maximal volym av 660 liter. 

Matavfall: Sådant avfall som är lämpligt som rötningssubstrat, till exempel matrester, 
frukt- och grönsaksrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump och 

tepåsar.  

Nyttjanderättshavare: Avser den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet.  

Restavfall: Det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 

returpapper, elavfall, textil, grovavfall samt annat avfall som omfattas av 
producentansvar har sorterats ut. Exempel på restavfall är blöjor, disktrasor, tops, 
kuvert och dammsugarpåsar. 

Specialfordon: Hämtfordon som hämtar säck- och kärlavfall inom fastigheter där 
framkomligheten är begränsad och/eller avståndet för långt för en normal hämtning. 
Vid användning av specialfordon tillkommer en tilläggsavgift.  

Säck- och kärlavfall: Restavfall och matavfall som hämtas i behållare eller säck vid 

fastigheten.  

Sommarabonnemang: Abonnemang där hämtningen enbart sker under 

hämtningsperioden vecka 18 till och med vecka 39. 

Storsäck: En stor säck för avfall avsedd att hämtas med kranbil. 

Tank för matavfall: Matavfall som malts sönder via en avfallskvarn och samlats upp i 

en tank. Tanken töms med ett slamsugningsfordon. 

Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter kan tas ut för tjänsterna komprimerat avfall, utökad 

längd på dragväg och garagehämtning. 

Tilläggsfaktor: Används för att beräkna avgiften för dragväg, komprimerat avfall och 
garagehämtning. Tilläggsfaktorn multipliceras med angiven hämtavgift. 

Underjordsbehållare: Storbehållare som är helt eller delvis nedsänkt under jord. 

Avfallet hämtas med ett fordon försedd med kran. 

Uppehåll i hämtning: Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall kan medges av 
tillsynsmyndighet efter ansökan från fastighetsinnehavare. I ansökan ska intygas att 
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst sex 

månader. Uppehåll i hämtning för bostad med sommarhämtning får medges om 

bostaden inte kommer att användas under hämtningsperioden (v.18–39). Ansökan 
lämnas in senast sex veckor före avsedd period. Uppehåll kan beviljas för en period av 
max två år. Vid uppehåll tas dock fortfarande grundavgift ut. 

Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts enligt fastställt hämtningstillfälle. 

Verksamhet: Med verksamhet menas företag, organisation eller liknande där 
kommunalt avfall eller därmed jämförligt avfall förekommer. Exempelvis restauranger, 
kök, personalmatsalar och liknande. 

Återvinningscentral: Bemannad mottagningsanläggning för avlämning av sorterat 
grovavfall och farligt avfall. 
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Övrig tjänst: Exempel på övriga tjänster är hämtning av grovavfall och beställning av 
papperspåsar och hållare. 

2 Taxor avseende tömning av slam från 

enskilda avloppsanläggningar och tömning 

av latrin 

För definitioner i nedan kapitel, se 2.6 Definitioner slam- och latrinavfall. 

2.1 Allmänna bestämmelser 

Denna taxa gäller för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) och därmed 

jämförligt avfall inom Uppsala kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning 
och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av 

denna taxa samt av gällande renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun. 

Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken (1998:808). 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

2.1.1 Betalningsskyldigheter och betalningsvillkor 

Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsinnehavare inom Uppsala kommun. Med 

fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Uppsala Vatten och Avfall AB 
har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på förfallodagen tas ut enligt 

räntelagen. Påminnelse- och inkassoavgifter kan förekomma beroende på 

betalningsförsening.  

Uppgifter som påverkar beräkningen av grundavgiftens och tömningsavgiftens storlek 

ska omedelbart meddelas Uppsala Vatten och Avfall AB.  

Anmälan om ägarbyte, byte av abonnemang eller annan ändring som berör slam- och 
latrinhanteringen eller påverkar beräkningen av avgiften, ska göras till Uppsala Vatten 

och Avfall AB utan dröjsmål innan förändringen kan träda i kraft. 

2.1.2 Abonnemang och avgift 

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgiften anges inklusive 

lagstadgad mervärdesskatt (25 procent). Följande delar ingår eller kan ingå i avgiften: 

• grundavgift  

• tömningsavgift 

• tilläggsavgift 

• avgift för tillkommande tjänster. 

2.1.3 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än 
de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från 
vad som är normalt får Uppsala Vatten och Avfall AB besluta om avgifter i enlighet med 

grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken. 
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2.2 Grundavgifter slam- och latrintömning 
Grundavgiften är en årlig avgift som motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt 

självkostnadsprincipen för administration, information, upphandling, planering, 
uppföljning, fakturahantering och liknande. 

Grundavgiften är obligatorisk för samtliga fastigheter med en enskild 

avloppsanläggning och tas ut med utgångspunkt från antalet slamavskiljare, slutna 
tankar och minireningsverk som töms.  

De fastighetsinnehavare som av tillståndsmyndigheten beviljats ett förlängt 

tömningsintervall på exempelvis vartannat, vart tredje eller ett längre tidsintervall 
debiteras en grundavgift per år, även under de år då ingen tömning utförs. 

Om en fastighetsinnehavare har två slamanläggningar tas två grundavgifter ut, för tre 
anläggningar tas tre grundavgifter ut osv.  

Om två eller flera fastighetsinnehavare har en gemensam anläggning med exempelvis 
ett minireningsverk och väljer att ha separata fakturor tas en grundavgift ut per 

fakturamottagare (fastighetsinnehavare).    

Grundavgifter för slam (årsavgift) SEK inkl. moms 
Grundavgift per slamanläggning 500 

Grundavgift för gemensam slamanläggning där separat 
fakturering sker till respektive fastighetsinnehavare  

500 

Grundavgift för slamanläggning med förlängt 
tömningsintervall eller uppehåll i tömningen  

500 

 

Grundavgiften för latrin tas ut per fastighet. 

Grundavgifter för latrin (årsavgift) SEK inkl. moms 
Grundavgift per fastighet 500 

 

2.3 Tömningsavgifter 
Tömningsavgiften motsvarar den genomsnittliga kostnaden enligt 

självkostnadsprincipen för tömningsavisering, tömning, transport, behandling av 
avfallet och delar av de gemensamma kostnaderna. Storleken på tömningsavgiften är 

beroende av: 

• storleken på den slutna tanken, slamavskiljaren, minireningsverket, 
fosforfällan eller latrintanken.  

Avgift i kronor per tömning och slamanläggning vid maximalt avstånd av 20 meter 
slanglängd, inkl. moms. 

Abonnemangstömning av slamavskiljare, slutna tankar, 
minireningsverk och filtermaterial från fosforfälla som kan 
tömmas via slamsugningsfordon. 

SEK inkl. moms 

Volym 0–3 m3  867 

Volym 3–5 m3 1 354 

Volym 5–7 m3 1 798 

Volym 7–9 m3 2 236 
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Avgift i kronor per tömning och fettavskiljare, inkl. moms. 

Ordertömning av fettavskiljare SEK inkl. moms 
Volym 0–5 m3  1 562 

 

Avgift i kronor per tömning och anläggning för latrin, inkl. moms. 

Abonnemangstömning av latrintank SEK inkl. moms 
Volym 0–320 l  2 408 

 

2.4 Tilläggsavgifter för slam- och latrintömning 
Till tömningsavgiften kan tilläggsavgifter förekomma. 

Avgift i kronor per tömning och slamanläggning, inkl. moms. 

Tilläggsavgifter för slamtömning SEK inkl. moms 
Akut ordertömning inom 24 timmar, helgfria vardagar 867 

Ordertömning inom 5 arbetsdagar 519 

Slanglängd över 20 meter (ej latrin) 268 per påbörjad 10 meters 
intervall 

Tömningsvolym över 9 m3 310 per påbörjad m3 

Specialtömning, slamsugningsfordon 1 288 per timme + 310 per m3 tömd 
mängd slam 

Specialfordon, kranfordon 1 288 per timme + 1 312,50 kr/ton 
tömd mängd filtermaterial 

 

Avgift i kronor per tömning och anläggning för latrin, inkl. moms. 

Tilläggsavgifter för latrintömning SEK inkl. moms 
Akut ordertömning med en tankvolym 0–320 liter 2 034 

Ordertömning inom 5 arbetsdagar med en tankvolym 0–320 
liter 

0 

Tömningsvolym överstigande 320 liter 920 kr per påbörjad 320 liter  

 

2.5 Avgift för tillkommande tjänst 
Följande tillkommande tjänster finns för slam. 

Tillkommande tjänster för slamtömning SEK inkl. moms 
Tömning av fördelningsbrunn och infiltrationsbrunn i 
samband med tömning av slamavskiljare, minireningsverk 
eller sluten tank.  

190 per tömning 

Tidstyrd tömning 353 per tillfälle 

Vattenpåfyllning vid samtidig tömning av enskild 
slamanläggning 5 175 per tillfälle 
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2.6 Definitioner slam- och latrinavfall 
Abonnemang: Abonnemang utgör den normala tjänst som varje fastighet är skyldig att 

ha enligt Uppsala kommuns renhållningsförskrifter. Tömning planeras enligt ordinarie 
tömningsintervall (schema). Abonnemangstömning finns för slutna tankar, 

slamavskiljare, minireningsverk och latrintank.   

Akut ordertömning: Akut ordertömning är en extra tömning som sker utöver planerad 
abonnemangstömning. Akut ordertömning sker inom 24 timmar efter beställning, 
helgfria vardagar.  

Anläggning: Samlingsnamn för sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 
minireningsverk eller latrintank.   

Anslutningspunkt: Punkt till vilken ett slamsugningsfordon ansluter en 
avloppsanläggning. Kan exempelvis vara slamanslutningskoppling på minireningsverk 
eller en framdragen ledning som slamsugningsfordonet ansluter till. 

Fastighetsinnehavare: Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Fettavskiljare: En teknisk utrustning som har till syfte att rena spillvatten från fett 

innan det släpps på det allmänna va-nätet. Vilka som ska ha fettavskiljare regleras av 
de allmänna bestämmelserna för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning (ABVA). Tömning av fettavskiljare kan tillhandhållas av Uppsala 

Vatten. Fett kan i vissa fall klassificeras som ett verksamhetsavfall vilket innebär att det 

är fritt för fastighetsägaren att vända sig till valfri entreprenör.   

Tömning av fettavskiljare sker alltid efter order. 

Filtermaterial från fosforfälla: En fosforfälla är en teknisk utrustning som har till syfte 

att binda fosfor i enskilda avloppsanläggningars avloppsvatten. Fosforfällan består av 
en typ av filterbrunn som fylls med en utbytbar filterbehållare (töms som 
specialtömning) eller filtermaterial i lösvikt (töms oftast med slamsugningsfordon).  

Fördelningsbrunn och infiltrationsbrunn: Brunnar som har till uppgift att fördela 
avloppsvattnet jämnt ut till två eller flera infiltrationsrör. Dessa typer av brunnar töms 

på order och endast i samband med samtidig tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk eller fettavskiljare. Brunnen får ha en volym på högst 200 liter. 

Latrin: Avfall från torrtoalett eller liknade. Töms via latrintank som ska kunna 

slamsugas.  

Minireningsverk: En teknisk utrustning som har till syfte att rena enskilda 

avloppsanläggningars avloppsvatten. Minireningsverket kan tekniskt liknas vid större 
reningsverk, exempelvis kommunala reningsverk, och kräver i de flesta fall en annan 
typ av tömningsförfarande än exempelvis en slamavskiljare. Enbart tömning utförs av 
Uppsala Vatten, eventuell påfyllning av vatten i samband med tömning kan beställas i 

förväg av Uppsala Vatten mot en extra avgift.  

Nyttjanderättshavare: Avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet.  

Ordertömning: Ordertömning är en extra tömning som sker utöver planerad 

abonnemangstömning. Ordertömningen utförs inom fem arbetsdagar efter 
beställning. 

Slam: Avfall från avloppsanläggningar.  
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Slanglängd: Med slanglängd avses den längd på slang som krävs för att tömma hela 
den aktuella anläggningen när slangen är dragen den kortast möjliga vägen från 
hämtningsfordonet till anläggningen eller i förekommande fall annan 

anslutningspunkt. Med slanglängd avses även den slang som leder ner i anläggningen. 
 
Uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet från vilket avståndet mäts måste vara 
tillgängligt för ett större och tyngre slamfordon vilket åligger fastighetsägaren att 
säkerställa.  

Anläggningsbotten eller anslutningspunkten får inte ligga lägre än 5 meter under 

hämtningsfordonets uppställningsplats.  

För slanglängder över 20 meter tillkommer tilläggsavgift på tömningsavgiften. 

Tilläggsavgiften för slanglängd tas ut per påbörjad 10 meters intervall. 

Specialtömning: Tömning som inte kan ske med konventionella metoder på grund av 
speciella förutsättningar vid anläggningen. Exempel på tillämpningsområden är när 
två slamtömningsfordon krävs för att utföra tömningen för att det är så lång 

slanglängd så att tillräckligt med slang inte kan medföras på ett fordon. Ett ytterligare 
exempel är tömning av filtermaterial från fosforfälla där tömningen inte kan ske med 

slamsugningsfordon utan måste ske med kranbil. Tömningen utförs som en 

tilläggstjänst och debiteras per timme och den volym/mängd slam/filtermaterial som 
töms. I beräkningen av tidsåtgång så inkluderas tiden för transport till och från den 
enskilda slamanläggningen. Uppsala Vatten tillhandahåller inte nytt filtermaterial och 

det ingår heller inte i tjänsten att tillföra sådant material efter tömning.  

Tidsstyrd tömning: En tillkommande tjänst till abonnemangs-, ordertömning eller 

akut ordertömning där kunden har möjlighet att välja inom vilka tidsintervall som 
tömningen skall ske. Tillgängliga tidsintervaller är helgfria måndagar–fredagar klockan 

07.00–11.00, 12.00–15.00 eller 15.00–18.00. Tidsstyrd tömning ska beställas av kund 
senast 5 arbetsdagar innan önskad dag för tömning. Avgiften för tidsstyrd tömning 

tillkommer utöver avgiften för abonnemangstömning, akut ordertömning eller 
ordertömning.  

Tillkommande tjänst: Exempel på tillkommande tjänster är tidsstyrd tömning, 
tömning av fördelningsbrunn/infiltrationsbrunn och återfyllning av vatten.  

Tilläggsavgift: Tilläggsavgifter är tillägg till tömningsavgiften för ordertömning, akut 

ordertömning, slanglängd över 20 meter (slam), tömning av brunnar och slutna tankar 
med en volym över 9 m3 samt för specialtömning (slam). För latrintank tillkommer 
tilläggsavgiften vid tömningar över 320 liters tankvolym.  

Tömningsintervall: Antal gånger som slammet eller latrinet töms vid hämtstället.  

Tömningstillfälle: Tidpunkt då slammet eller latrinet töms. 

Utebliven hämtning: Hämtning som inte utförts på fastställd tidpunkt eller inom 
tidsramen för order- och akuttömning. 
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Bilaga 2: Grundläggande principer för avfallstaxekonstruktion 

Krav på en avfallstaxa 

Grundläggande krav på taxan är att intäkterna från avgifterna ska täcka kostnaderna 
samt att taxan utformas med hänsyn till likställighetsprincipen och 

självkostnadsprincipen. Kraven på en avfallstaxa sammanfattas nedan och beskrivs 
mer utförligt i Avfall Sveriges Rapport U2014:9 Vägledning till konstruktion av 

avfallstaxa. 

Likställighetsprincipen 

Principen innebär att kommuninvånarna ska vara likställda i fråga om sina rättigheter 

och skyldigheter gentemot kommunen. Samma avgift ska därför tas ut för samma 
prestation. Detta medför en viss kostnadsutjämning mellan till exempel hämtning i 
tätort och glesbygd. Det är dock tillåtet med differentierade avgifter om det sker på 
objektiva grunder och objektivt motiveras. 

Självkostnadsprincipen 

Principen innebär att endast kostnadstäckning ska uppnås med taxan. Det är dock 
tillåtet att reservera medel för avsättning inför framtida kostnader samt för att utjämna 

kostnader och intäkter över åren. 

Målsättningar med en avfallstaxa 

Konstruktionen av taxan utgår från intentionerna i Uppsalas renhållningsordning. Ett 
övergripande syfte är en ökad källsortering av kommunalt avfall, vilket innebär 

uppdelning av rest- och matavfall. Matavfall ska sorteras vid källan och behandlas vid 

Uppsala Vattens biogasanläggning. Därigenom förses kollektivtrafiken med fossilfritt 
bränsle och näringsämnen återförs till jordbruksmarken i form av biogödsel. Taxan ska 

uppmuntra till generellt minskade avfallsmängder samt uppmuntra till en hög grad av 
utsortering av förpackningar och annat avfall. Taxekonstruktionen ska kunna 
tillgodose många, ofta motstridiga, syften. 

Följande kriterier har beaktats vid taxekonstruktionen:  

• rättvis 
• enkel 

• kundorienterad 
• kostnadsanpassad 
• standardisering av kommunens avfallshantering 

• styrande  

Rättvis 

En rättvis taxa innebär att nyttan med tjänsten avspeglas i den avgift varje kund betalar 

för att få tjänsten utförd. För att kunna uppfylla rättvisekriteriet krävs därför ett varierat 

utbud av tjänster och taxor som är anpassade efter olika kunders behov. 
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Enkel 

En enkel taxa är en taxa som kunden enkelt kan förstå och som kommunen enkelt kan 

förklara. Enkelheten bör dock inte tillåtas påverka rättviseaspekten så att antalet 
parametrar blir alltför få och därmed begränsande för kundens valmöjlighet. 

Kundorienterad 

En maximalt kundorienterad taxa ger kunden möjlighet att på detaljnivå påverka 
avfallshanteringen. Om tjänsteutbudet blir alltför omfattande blir både verksamhet 
och administration svårhanterlig och därmed dyrare för alla kunder. En 

avfallsverksamhet som är både kundorienterad och kostnadsmedveten ger kunden en 
valfrihet inom vissa ramar utan att kommunens lagstadgade skyldigheter åsidosätts. 

För de grundläggande insamlingstjänsterna gäller detta val av storlek på behållare, 
hämtningsfrekvens, dragavstånd, möjlighet att inte få matavfall hämtat om man väljer 

att kompostera matavfallet etcetera. Vidare bör utförandet av tjänster kunna anpassas 
och kompletteras genom valfria tillägg. 

Kostnadsanpassad 

Taxan ska spegla de kostnader som är förbundna med tjänsterna. Detta medför med 

automatik en differentierad taxa. Ett flertal kostnadsstyrande faktorer har vägts in i 

taxan, såsom storlek på behållare, behållartyp, dragavstånd, hämtningsfrekvens och 
behandlingskostnader. Generellt gäller självkostnadsprincipen kollektivt och för taxan 
som helhet och inte för varje fastighet eller enskild tjänst.  

Standardisering av kommunens avfallshantering 

Avfallshanteringen underlättas när ett något standardiserat förfarande erbjuds 
kunden. Detta innebär att kommunen till viss del tvingas begränsa valmöjligheterna för 

kunden och det påverkar därmed graden av kundorientering. Exempelvis ska även 
risken för sanitära olägenheter vägas in vid beslut om tömningsfrekvenser vilket 

begränsar kundens valmöjlighet av hämtningsfrekvens. Variationsmöjligheten 
begränsas framför allt när det gäller sortering i olika fraktioner, behållarstorlek och 

tömningsfrekvenser.  

Styrande 

Anläggningsinnehav och investeringskostnader inom avfallskollektivets verksamhet är 

är tydligt särredovisade utifrån abonnenternas perspektiv. Därför finns det goda 
möjligheter att effektivt använda taxan som styrmedel för att uppnå vissa effekter, 

trots att det även här finns en del gemensamma avgifter som inte påverkas av styrning. 
Styrning kan uppnås dels genom yttre ramar såsom en tydlig standardisering och 
struktur, dels genom ekonomisk stimulans för att uppmuntra ett visst beteende. 

Taxeförslaget har anpassats till målen i renhållningsordningen. En styrning mot bättre 
arbetsmiljö har inarbetats. Styrning av avgifter har också inarbetats för att öka 

mängden matavfall som sorteras ut och går till biogasproduktion. I taxan finns även en 
styrning mot minskat nyttjande av vissa tjänster. 
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Taxa för hämtning av hushållsavfall/kommunalt avfall 
        

Gäller tillsvidare från den 1 januari 2023                                   

Taxan/avgiften avser 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl moms 

Föränd-

ring 

Kronor 

Föränd-

ring 

Procent 

    

Grundavgifter per hushåll/verksamhet (årsavgift)              
    

Hushåll i en- och tvåfamiljshus       
1 

020 
900 225 1 125 105 10%     

Hushåll i flerfamiljshus       510 448 112 560 50 10%     

Institutionsboende*       285 252 63 315 30 11%     

Verksamheter       815 720 180 900 85 10%     

Fritidsboende       565 496 124 620 55 10%     

Grundavgift uppehåll       150 156 39 195 45 30%     

I hämtningsavgiften ingår kostnader för behållare, tömning inkl 0-10 m dragväg, transport och 

behandling. Den påverkas av avfallsslag, behållarstorlek, hämtningsintervall och dragväg. 

Kostnaderna är därmed rörliga och möjliga att påverka.             

    

Hämtningsavgifter - Årsavgifter                 

Restavfall, 190 l kärl       
0-

10m 
0-10m 0-10m 0-10m   0-10m     

7 hämtningar/år       312 250 62 312 0 0%     

13 hämtningar/år       581 465 116 581 0 0%     

26 hämtningar/år       
1 

161 
928 232 1 161 0 0%     

52 hämtningar/år**       
2 

323 
1 858 465 2 323 0 0%     

104 hämtningar/år**       
4 

644 
3 715 929 4 644 0 0%     

156 hämtningar/år**       
6 

966 
5 573 1 393 6 966 0 0%     
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260 hämtningar/år**       
11 

610 
9 288 2 322 11 610 0 0%     

                                          

Restavfall, 370/400 l kärl       
0-

10m 
0-10m 0-10m 0-10m   0-10m     

7 hämtningar/år       539 431 108 539 0 0%     

13 hämtningar/år       
1 

002 
802 200 1 002 0 0%     

26 hämtningar/år       
2 

005 
1 604 401 2 005 0 0%     

52 hämtningar/år**       
4 

008 
3 207 802 4 008 0 0%     

104 hämtningar/år**       
8 

018 
6 414 1 604 8 018 0 0%     

156 hämtningar/år**       
12 

026 
9 621 2 405 12 026 0 0%     

260 hämtningar/år**       
20 

042 
16 034 4 008 20 042 0 0%     

                                          

Restavfall, 600/660 l kärl       
0-

10m 
0-10m 0-10m 0-10m   0-10m     

7 hämtningar/år       750 600 150 750 0 0%     

13 hämtningar/år       
1 

393 
1 114 279 1 393 0 0%     

26 hämtningar/år       
2 

786 
2 229 557 2 786 0 0%     

52 hämtningar/år**       
5 

573 
4 459 1 115 5 573 0 0%     

104 hämtningar/år**       
11 

145 
8 916 2 229 11 145 0 0%     

156 hämtningar/år**       
16 

719 
13 375 3 344 16 719 0 0%     
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260 hämtningar/år**       
27 

864 
22 291 5 573 27 864 0 0%     

Restavfall, 

underjordsbehållare 
0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³ 3-5m³ 0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³ 3-5m³ 0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³ 3-5m³ 0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³ 3-5m³ 3-5m³   

26 hämtningar/år 28 444 29 972 35 709 41 277 22 755 23 978 28 567 33 022 5 689 5 994 7 142 8 255 28 444 29 972 35 709 41 277 0 0% 

52 hämtningar/år 56 889 59 944 70 332 82 553 45 511 47 955 56 266 66 042 11 378 11 989 14 066 16 511 56 889 59 944 70 332 82 553 0 0% 

104 hämtningar/år 113 777 119 888 140 664 165 107 91 022 95 910 112 531 132 086 22 755 23 978 28 133 33 021 113 777 119 888 140 664 165 107 0 0% 

156 hämtningar/år 170 666 179 832 210 996 247 660 136 533 143 866 168 797 198 128 34 133 35 966 42 199 49 532 170 666 179 832 210 996 247 660 0 0% 

                                      

                                      

Restavfall, 

container, baklastad 
0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 8-10 m³   

26 hämtningar/år 27 720 34 266 40 814 47 361 22 176 27 413 32 651 37 889 5 544 6 853 8 163 9 472 27 720 34 266 40 814 47 361 0 0% 

52 hämtningar/år 55 439 68 534 81 627 94 722 44 351 54 827 65 302 75 778 11 088 13 707 16 325 18 944 55 439 68 534 81 627 94 722 0 0% 

104 hämtningar/år 110 877 137 066 163 254 189 443 88 702 109 652 130 603 151 554 22 175 27 413 32 651 37 889 110 877 137 066 163 254 189 443 0 0% 

                                      

Restavfall, 

container, 

lastväxlad 

0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 8-10 m³   

26 hämtningar/år 24 980 29 344 33 709 38 074 19 984 23 475 26 967 30 459 4 996 5 869 6 742 7 615 24 980 29 344 33 709 38 074 0 0% 

52 hämtningar/år 49 959 58 689 67 418 76 148 39 967 46 951 53 934 60 918 9 992 11 738 13 484 15 230 49 959 58 689 67 418 76 148 0 0% 

104 hämtningar/år 99 918 117 377 134 836 152 295 79 934 93 902 107 869 121 836 19 984 23 475 26 967 30 459 99 918 117 377 134 836 152 295 0 0% 

 

                                      

Matavfall, 130/140 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m   

26 hämtningar/år       228 182 46 228 0 0% 

52 hämtningar/år**       455 364 91 455 0 0% 

104 hämtningar/år**       911 729 182 911 0 0% 

156 hämtningar/år**       1 366 1 093 273 1 366 0 0% 

260 hämtningar/år**       2 366 1 893 473 2 366 0 0% 
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Matavfall, 190 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m   

26 hämtningar/år       500 400 100 500 0 0% 

52 hämtningar/år**       999 799 200 999 0 0% 

104 hämtningar/år**       1 997 1 597 399 1 997 0 0% 

156 hämtningar/år**       2 996 2 396 599 2 996 0 0% 

260 hämtningar/år**       4 992 3 994 998 4 992 0 0% 

                                      

Matavfall, 370/400 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m   

26 hämtningar/år       1 157 925 231 1 157 0 0% 

52 hämtningar/år**       2 313 1 850 463 2 313 0 0% 

104 hämtningar/år**       4 625 3 700 925 4 625 0 0% 

156 hämtningar/år**       6 938 5 550 1 388 6 938 0 0% 

260 hämtningar/år**       11 562 9 250 2 312 11 562 0 0% 

 

Matavfall, 

underjordsbehållare 
0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³   0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³   0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³   0-0,8m³ 

0,8-

1,3m³ 
1,3-3m³   1,3-3m³   

26 hämtningar/år 26 981 27 594 29 679   21 585 22 075 23 743   5 396 5 519 5 936   26 981 27 594 29 679   0 0% 

52 hämtningar/år 53 962 55 188 59 357   43 170 44 150 47 486   10 792 11 038 11 871   53 962 55 188 59 357   0 0% 

104 hämtningar/år 107 924 110 376 118 715   86 339 88 301 94 972   21 585 22 075 23 743   107 924 110 376 118 715   0 0% 

                                      

Matavfall, 

container, 

baklastad 

0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 8-10 m³   

26 hämtningar/år 19 881 22 508 25 136 27 764 15 905 18 006 20 108 22 211 3 976 4 502 5 027 5 553 19 881 22 508 25 136 27 764 0 0% 

52 hämtningar/år 39 761 45 017 50 271 55 527 31 808 36 013 40 217 44 422 7 952 9 003 10 054 11 105 39 761 45 017 50 271 55 527 0 0% 

                                      

Matavfall, 

container, 

lastväxlad 

0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 0-4 m³ 4-6 m³ 6-8 m³ 8-10 m³ 8-10 m³   
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26 hämtningar/år 19 754 21 505 23 257 25 009 15 803 17 204 18 606 20 007 3 951 4 301 4 651 5 002 19 754 21 505 23 257 25 009 0 0% 

52 hämtningar/år 39 507 43 011 46 514 50 018 31 606 34 409 37 211 40 014 7 901 8 602 9 303 10 004 39 507 43 011 46 514 50 018 0 0% 

                                      

Matavfall, malt i 

tank 
0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  

2,0-

5,3m³ 
  

26 hämtningar/år 17 550 23 400 62 010   14 040 18 720 49 608   3 510 4 680 12 402   17 550 23 400 62 010   0 0% 

52 hämtningar/år 35 100 46 800 124 020   28 080 37 440 99 216   7 020 9 360 24 804   35 100 46 800 124 020   0 0% 

104 hämtningar/år 70 199 93 600 248 041   56 159 74 880 198 433   14 040 18 720 49 608   70 199 93 600 248 041   0 0% 

                                      

Matavfall, malt i 

kombitank 
0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  0-1,5m³ 

1,5-

2,0m³ 

2,0-

5,3m³ 
  

2,0-

5,3m³ 
  

13 hämtningar/år 8 775 11 700 31 005   7 020 9 360 24 804   1 755 2 340 6 201   8 775 11 700 31 005   0 0% 

26 hämtningar/år 17 550 23 400 62 010   14 040 18 720 49 608   3 510 4 680 12 402   17 550 23 400 62 010   0 0% 

52 hämtningar/år 35 100 46 800 124 020   28 080 37 440 99 216   7 020 9 360 24 804   35 100 46 800 124 020   0 0% 

 

Hämtningsavgifter - Sommarhämtning v. 18-39              

Restavfall, 190 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
5 hämtningar/år       223 178 45 223 0 0% 

11 hämtningar/år       491 393 98 491 0 0% 

22 hämtningar/år**       983 786 197 983 0 0% 

44 hämtningar/år**       1 964 1 571 393 1 964 0 0% 

                                      

Restavfall, 370/400 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
5 hämtningar/år       385 308 77 385 0 0% 

11 hämtningar/år       848 679 170 848 0 0% 

22 hämtningar/år**       1 695 1 356 339 1 695 0 0% 

44 hämtningar/år**       3 392 2 714 678 3 392 0 0% 

66 hämtningar/år**       8 480 4 070 1 018 5 088 -3 392 -40% 
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Restavfall, 600/660 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
5 hämtningar/år       536 429 107 536 0 0% 

11 hämtningar/år       1 179 943 236 1 179 0 0% 

22 hämtningar/år**       2 358 1 886 472 2 358 0 0% 

44 hämtningar/år**       4 715 3 772 943 4 715 0 0% 

66 hämtningar/år**       11 789 6 195 1 549 7 744 -4 045 -34% 

                                      

Matavfall, 130 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
11 hämtningar/år       96 77 19 96 0 0% 

22 hämtningar/år**       193 154 39 193 0 0% 

                                      

Matavfall, 190 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
11 hämtningar/år       212 169 42 212 0 0% 

22 hämtningar/år**       423 338 85 423 0 0% 

                                      

Matavfall, 370/400 l kärl       0-10m 0-10m 0-10m 0-10m 0-10m  
11 hämtningar/år       365 292 73 365 0 0% 

22 hämtningar/år**       729 583 146 729 0 0% 

Abonnemang med tilläggstjänster             

Komprimerat avfall i kärl Hämtningsavgift*3 Hämtningsavgift*3   Hämtningsavgift*3   0% 

Komprimerat avfall i 

container 
Hämtningsavgift*6 Hämtningsavgift*6   Hämtningsavgift*6   0% 

Dragväg 10-30 m Hämtningsavgift*2 Hämtningsavgift*2   Hämtningsavgift*2   0% 

Dragväg 30-50 m Hämtningsavgift*3,5 Hämtningsavgift*3,5   Hämtningsavgift*3,5   0% 

Garagetömning, per kärl och 

hämtningstillfälle 
Hämtningsavgift*1,5 Hämtningsavgift*1,5   Hämtningsavgift*1,5   0% 
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Lördagshämtning, per 

behållare och 

hämtningstillfälle 

Hämtningsavgift*1,6 Hämtningsavgift*1,6   Hämtningsavgift*1,6   0% 

Övriga tjänster och 

avgifter                                     

Extra tjänster                   

Extra säck vid ordinarie 

hämtning (max 15 kg) 
      75 60 15 75 0 0% 

Extra hämtning av 

kommunalt avfall, per kärl 

och hämtningstillfälle 

      200 160 40 200 0 0% 

Extra hämtning av 

kommunalt avfall i 

underjordsbehållare eller 

container, per behållare och 

hämtningstillfälle 

      2 000 1 600 400 2 000 0 0% 

Blandat grovavfall för 

eftersortering (container) 
  1 040 260 1 300 - 0% 

Blandat grovavfall för 

eftersortering (storsäck) 
  1 060 265 1 325 - 0% 

Trädgårdsavfall (container)   400 100 500 - 0% 

Trädgårdsavfall (storsäck)   400 100 500 - 0% 

Metall   0 0 0 - 0% 

Plast   968 242 1 210 - 0% 

Glas   972 243 1 215 - 0% 

Trä (impregnerat)   1 720 430 2 150 - 0% 

Trä (ej impregnerat)   200 50 250 - 0% 

Gips   1 000 250 1 250 - 0% 
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Betong, klinker, keramik, 

sten 
  160 40 200 - 100% 

Avgift för utställning 

(container) - maxtaxa per 

tillfälle 

  2 400 600 3 000 - 0% 

Avgift för hämtning 

(inkluderar transport och ev. 

administrativa avgifter) - 

maxtaxa per tillfälle 

  4 000 1 000 5 000 - 0% 

Felsorteringsavgift    4 000 1 000 5 000 - 0% 

Tidningar och returpapper                   

Maxtaxa per kärlvolymliter       0,5 0,40 0,10 0,5 0 0% 

Tillägg för dragväg 10–30 m Hämtningsavgift*2 Hämtningsavgift*2   Hämtningsavgift*2 0 0% 

Tillägg för dragväg 30–50 m Hämtningsavgift*3,5 Hämtningsavgift*3,5   Hämtningsavgift*3,5 0 0% 

Papperspåsar                   

Leverans av produkter       50 40 10 50 0 0% 

Köp av hållare 8 L       25 20 5 25 0 0% 

Köp av handtag till hållare 8 

L 
      6 5 1 6 1 9% 

Köp av hållare 45 L       1 937 1 550 387 1 937 0 0% 

Köp av innersäck 350 L  

(1 bunt) 
      138 165 41 206 69 50% 

Köp av papperspåsar 45 L  

(1 bunt) 
      76 88 22 110 34 45% 

Köp av papperspåsar 8 L  

(1 bunt) 
      44 53 13 66 22 50% 

Köp av papperspåsar 8 L  

(1 kartong) 
      473 480 120 600 127 27% 
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Andra avgifter                                     

Felsorteringsavgifter  

(per behållare och tillfälle) 
      500 400 100 500 0 0% 

Avgift för omklassificering av 

avfall 
Hämtningsavgiften*2,5 Hämtningsavgiften*2,5   Hämtningsavgiften*2,5   0% 

Avstånd längre än 50 m eller 

annan hämtning med 

specialfordon, per 

hämtningstillfälle 

      2 000 1 600 400 2 000 0 0% 

Hämtning av avfall där 

tjänsten inte definierats 
Självkostnadspris Självkostnadspris   Självkostnadspris     

*Med institutionsboende menas någon form av boende med gemensamma kök och sanitära 

anläggningar, exempelvis studentkorridorer, vissa former av vård- och äldreboende o s v.   

**Hämtningsavgifter tillgängliga för flerfamiljshus och verksamheter i hämtningsområde 2.                       
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Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och tömning av latrin 
        

Gäller tillsvidare från den 1 januari 2023                

Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

Grundavgift är en årlig avgift för de fastigheter som har en enskild avloppsanläggning. Denna motsvarar kostnaden för administration, information, upphandling, 

planering, uppföljning, fakturahantering och liknande. Grundavgiften tas ut med utgångspunkt från antalet slamavskiljare, slutna tankar, forsforfällor och 

minireningsverk. Detta innebär att en fastighet med flera slamanläggningar så tas motsvarande grundavgifter ut. 

 

Grundavgift per slamanläggning 385 385 400 100 500 115 30%  

Grundavgift för gemensam anläggning där separat 

fakturering sker till respektive fastighetsinnehavare  

385 

år/fastighets-

innehavare 

385 

år/fastighets-

innehavare 

400 

år/fastighets-

innehavare 

385 

år/fastighets-

innehavare 

385 år/fastighets-

innehavare 
115 30%  

Grundavgift för anläggning med förlängt 

tömningsintervall eller uppehåll i tömningen  
385 385 400 100 500 115 30%  

Grundavgift för fastighet med latrintank 385 385 400 100 500 115 30%  

Tömningsavgift motsvarar kostnaden för tömningsavisering, tömning, transport och behandling av avfallet        

Volym 0-3 kbm 867 867 694 173 867 0 0%  

Volym 3-5 kbm 1 354 1 354 1 083 271 1 354 0 0%  

Volym 5-7 kbm 1 798 1 798 1 438 360 1 798 0 0%  

Volym 7-9 kbm 2 236 2 236 1 789 447 2 236 0 0%  

Tömning fettavskiljare 0-5 kbm 1 562 1 562 1 250 312 1 562 0 0%  

Tömning av latrintank 0-320 liter 2 408 2 408 1 926 482 2 408 0 0%  

Tilläggsavgifter är tillägg som tillkommer utöver tömningsavgiften             
 

Akut tömning inom 24 timmar 867 867 694 173 867 0 0%  

Ordertömning in 5 arbetsdagar 519 519 415 104 519 0 0%  

Slanglängd överstigande 20 meter, debiteras per 

påbörjad 10 meters intervall 
268 268 214 54 268 0 0%  
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Tömningsvolym överstigande 9 kbm, per 

överstigande kbm 
310 310 248 62 310 0 0%  

Specialtömning, slamsugningsfordon 

1 288 per timme 

+ 310 per kbm 

tömd slam 

1 288 per 

timme + 310 

per kbm tömd 

slam 

- 

1 288 per 

timme + 310 

per kbm tömd 

slam 

1 288 per timme + 

310 per kbm tömd 

slam 

0 0%  

Specialtömning, kranfordon 

1 288 per timme 

+ 1 312,50 per 

ton 

filtermaterial 

1 288 per 

timme + 1 

312,50 per ton 

filtermaterial 

- 

1 288 per 

timme + 1 

312,50 per ton 

filtermaterial 

1 288 per timme + 

1 312,50 per ton 

filtermaterial 

0 0%  

Tömningsvolym på latrintank överstigande 320 liter, 

per överstigande 320 liter 
920 920 736 184 920 0 0%  

Akut tömning av latrintank inom 24 timmar 2 034 2 034 1 627 407 2 034 0 0%  

Avgift för tillkommande tjänst                 

Tömning av fördelnings- eller infiltrationsbrunn 190 190 152 38 190 0 0%  

Tidsstyrd tömning 353 353 282 71 353 0 0%  

Vattenpåfyllning vid samtidig tömning av enskild 

slamanläggning 
5 175 5 175 4 140 1 035 5 175 0 0%  
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Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun att gälla 

från och med den 1 april 2023.  

Bilaga 1: ”Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala 

kommun”. 

Sammanfattning 

• Anläggningsavgifterna föreslås höjas med 8%. 

• Brukningsavgifterna föreslås behållas på oförändrade nivåer. 

• Ändringen förutsätter fastställande av Uppsala Kommunfullmäktige.  

 

Bakgrund samt hur beredningen gått till 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen säkerställa att 
VA-försörjningen ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgifter för att tillhandahålla allmänna 

vattentjänster (VA-taxan) får bestämmas som anläggningsavgifter och 

brukningsavgifter.  

En anläggningsavgift är enligt LAV en engångsavgift för täckande av kostnaden för att 

ordna en allmän VA-anläggning. En brukningsavgift är en periodisk avgift för att täcka 
drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 

kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

Av 30 § LAV framgår att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. Avgifterna skall enligt 

31 § LAV bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som 
är skäligt och rättvist. 

VA-verksamheten i Uppsala kommun bedrivs av Uppsala Vatten och Avfall AB som 
huvudman för den allmänna VA anläggningen och finansieras genom VA-avgifter. Enligt 

ägardirektivet ska Uppsala Vatten och Avfall AB för beslut i kommunfullmäktige, 

utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande 
av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.  Bolaget får 
besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.  

VA-utbyggnaden i Uppsala har för närvarande till stor del karaktären av byggnation av 

nya bostadsområden men även avseende omvandling av befintliga områden vilket 
medför stora investeringar i ny infrastruktur. Syftet med anläggningsavgiften är att 

täcka VA-huvudmannens (dvs Uppsala Vatten och Avfall ABs) investering.  

Täckningsgraden är den andelen av kostnaderna för en VA-utbyggnad som finansieras 
via anläggningsavgifter. Den genomsnittliga täckningsgraden för 
anläggningsavgifterna i en VA-anläggning får inte överstiga 100% (för kollektivet som 

helhet). De investeringskostnaderna som inte täcks med anläggningstaxan belastar 
hela VA-kollektivet i form av avskrivningar och räntor som då bekostas med 
brukningsavgifter.  

Så kallade Typhus brukar användas för att jämföra taxor mellan kommuner. Typhus A 
är en enbostadsfastighet med 800 m2 tomt och en årsförbrukning om 150 kubikmeter 
dricksvatten per år och Typhus B är en flerfamiljsfastighet med 15 lägenheter, 800 m2 

tomt och en total årsförbrukning om 2000 kubikmeter per år.  
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• Jämfört med riksgenomsnittet i januari 2022 ligger anläggningsavgiften i Uppsala 
efter föreslagen höjning med 8% på 88% för Typhus A respektive 79% för Typhus B, 

jämfört med rikets genomsnitt.  

VA-taxan är därmed fortsatt relativt låg i Uppsala i jämförelse med riksgenomsnittet 

avseende både typhus A och typhus B.  

 

Överväganden 
 

Anläggningstaxan 

 

Uppsala kommun är under kraftig tillväxt. VA-utbyggnaden sker dels i nya 
bostadsområden utanför tätorterna vilket resulterar i stora investeringsbehov och 
kostnader för VA-verksamheten. Kalkyler för pågående och kommande VA-utbyggnad i 
Uppsala för perioden 2019-2024 visar att intäkterna via anläggningsavgifter från de 
som ansluts i dagsläget (dvs innan höjning av anläggningstaxan om 8%) endast täcker 

ungefär 53% av investeringskostnaden för att ansluta nya fastigheter. Resterande del 
av investeringen belastar hela VA-kollektivet i form av avskrivningar och räntor som 
finansieras med brukningsavgifter när anläggningsfonden är förbrukad. Uppsala 

Vatten strävar i enlighet med tidigare styrelsebeslut mot en täckningsgrad om 80% vid 

anslutning av nya fastigheter.   

 
Hur täckningsgraden påverkas av den föreslagna höjningen om 8% beror på hur 

kostnadsläget utvecklas dvs. stigande inflation, höjda bränslepriser etc. Förändringen 

av entreprenadindex för perioden juli 2021 och maj 2022 uppgår till 8,16%. Om 

entreprenadindex fortsätter att stiga eller ligga på samma nivå under en längre tid kan 
anläggningstaxan att behöva ökas med högre takt än planerat kommande år för att 

80% täckningsgrad ska kunna uppnås. 
 

Täckningsgraden beror i stor utsträckning även på vilken typ av VA-utbyggnad som 
genomförs. I regel uppnås en högre täckningsgrad vid exploatering i redan tätbebygda 

områden och en lägre vid utbyggnad av omvandlingsområden (befintlig bebyggelse 

utanför tätort) och vid exploatering på landsbygden. Anläggningsavgiften beräknas 

kollektivt utifrån de totala investeringskostnader och intäkterna (anläggningsavgifter) 
för all tillkommande VA-utbyggnad. 
 
Bolaget äger, enligt §13 i Uppsala kommuns VA-taxa 2022-04-01, rätt att genom 
styrelsebeslut maximalt en gång per år revidera avgiftsbeloppen i VA-taxans 5-6 §§ 

utifrån utveckling av ett entreprenadindex. Dock äger bolaget inte rätten att höja 
anläggningsavgiften i VA-taxans 9 § som avser anläggningsavgifter för allmän 
platsmark utan beslut av kommunfullmäktige.  Därmed föreslår bolaget att 
kommunfullmäktige beslutar om höjning om 8% för alla anläggningsavgifter. 

 

Brukningstaxan 
 
Det finns inget behov av att höja brukningstaxan i nuläget, trots behov av stora 
intäktsförstärkningar på sikt för att finansiera de omfattande investeringar som är 

nödvändiga.  
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Förslaget till beslut att inte höja brukningsavgiften behöver dock förklaras närmare 
mot bakgrund av bland annat Svenskt Vattens investeringsrapport (2020)9 som räknar 
fram att brukningsavgifter generellt behöver fördubblas fram till 2040 jämfört med 

2020. Även ur ett Uppsalaperspektiv dras slutsatsen att VA-kollektivets ekonomi på sikt 
behöver intäktsförstärkas kraftigt till följd av tillkommande investeringar (UVA-2021-
01517). Bolagets analys har rapporterats inom ramen för Uppsala Kommuns arbete 
med investeringsprognoser för olika befolkningsscenarier mellan åren 2022-2050. 
Analysens slutsats är att brukningsavgifterna för VA långsiktigt kommer att behöva 

höjas med 4-6% årligen för de olika befolkningsscenariorna. Det innebär en 
ackumulerad total höjning under den tidsperioden med 100% (vid hög 
befolkningstillväxt) - 174% (vid låg befolkningstillväxt)10.  

 

I nuläget har VA- brukningskollektivet byggt upp ett överskott som redovisas som en 
skuld till abonnenterna som uppgår tillc:a 100 mnkr vid årsskiftet 2022-2023 enligt 
senaste prognos. Eftersom det inte är tillåtet för VA-huvudmannen att ansamla 

överskott i eget kapital, annat än under kortare perioder om 3-5 år eller för specifika väl 
avgränsade investeringar i tillkommande verksamheter, finns inga möjligheter att 

påbörja taxehöjningar för tidigt. 

 
Trots stora framtida behov om intäktsförstärkning för tillkommande investeringar är 
därmed förslag till beslut att låta årets brukningsavgift vara oförändrad. 

 

Risker och konsekvensbedömning av förslag till beslut 
Skattekollektivet påverkas genom anläggningsavgifter för allmän platsmarkhållare. En 

regelbunden höjning i mindre steg minskar skillnader i anläggningsavgifter mellan 
fastigheter inom samma område som blir anslutna före och efter ikraftträdande av ny 

taxa. 

Ekonomiska konsekvenser  

Föreslagen intäktsförstärkning ger bolaget möjlighet att finansiera nödvändiga 

kostnader kopplade till utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar. 
Intäktsförstärkningen baseras på idag tillgänglig information. Inom VA-verksamheten 

finns alltid risker för förändrade kostnader utifrån uppkomna händelser.  

Ambitionen är att höja anläggningsavgiften i mindre steg för att på sikt uppnå 80% 
täckningsgrad avseende anläggningsavgifter och att anläggningsavgifterna därefter 
ska följa index så länge nuvarande utbyggnadsstruktur kvarstår.  

Vad inflationen och ökade räntor får för effekt på anläggningstaxan framöver är i 

nuläget för tidigt att förutsäga. 

Juridiska konsekvenser 

Inga särskilda juridiska konsekvenser förutses.  

Miljökonsekvenser  

Inga särskilda miljökonsekvenser förutses. 

 

9 Rapport. Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp (Svenskt 

Vatten). 2020 
10 PM (UVA-2021-01517) och analys gjordes under hösten 2021 och har inte uppdaterats utifrån 

förändringar i omvärldsläget  
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Bilaga 1: Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala 
kommun 

Antagen av kommunfullmäktige den XXX. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten 

och Avfall AB (org nr 556025-0051). 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. I de angivna avgifterna ingår 

lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 1 Avgiftsskyldighet 

För att täcka nödvändiga kostnader för Uppsala kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark 
iordningsställs och underhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och 

brukningsavgifter (periodiska avgifter). Vid avgiftsberäkningar tillämpas 

avrundningsreglerna i Svensk Standard SS14141. 

§ 3 Definitioner 

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 
bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste 

sett från användarsynpunkt. 

Exempel: 
 

• Kontor • Restauranger • Samlingslokaler 
• Förvaltning • Hantverk • Studentkorridorer 
• Butiker • Småindustri • Gruppboende 
• Utställningslokaler • Utbildning • Stormarknader 

• Hotell • Sjukvård • Sporthallar 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas, men ännu 
ej bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 

enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 

150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 
För sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 

används för bostadsändamål men där bostäderna delar kök räknas varje påbörjade 65 

m2 boyta (BOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V,S och Df inträder 

när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 

informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

För avgiftsskyldighet ska samtliga förutsättningar i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen 
om allmänna vattentjänster vara uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande 

av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgifterna ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt 

när avgiftsskyldighet inträder. 

Anläggningsavgifter 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift 

betalas. Avgift utgår per fastighet med: 
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a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

47 240 kr 

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

41 885 kr 

c) En avgift per m2 tomtyta 43,45 kr 

d) En avgift per lägenhet 18 740 kr 

e) * en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

15 465 kr 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a och b) enligt 8 § eftersom servisledning 

och förbindelsepunkt för Df inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, 

förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 

tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 

fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 

c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

byggnad på fastighet ska avgift betalas enligt § 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: 
 

a) En avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

47 240 kr 
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b) En avgift avseende upprättandet av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

41 885 kr 

c) En avgift per m2 tomtyta 80,30 kr 

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

15 465 kr 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt för Df inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, 

förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

betalning av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, som motsvarar den mark 

som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Framdras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkt 

ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per 

fastighet med: 
 

 Bostads- 

fastighet 

Hän- 

visning 

Annan 

fastighet, 

Hän- 

visning 

a) Servisavgift 100 % 5.1 a) 100 % 6.1 a) 

b) Avgift per 
uppsättning FP 

100 % 5.1 b) 100 % 6.1 b) 

c) Tomtyteavgift 100 % 5.1 c) 70 % 6.1 c) 

d) Lägenhetsavgift 0 % 5.1 d) – – 

e) Grundavgift för Df 
om FP för Df inte 
upprättats  

100 % 5.1 e) 100 % 6.1 d) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas inte ut till ett högre belopp än vad som motsvarar summan av 

avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna 
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, för vilken avgifter har betalats tidigare enligt 7.1, 

ska avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostads- 

fastighet 

Hän- 

visning 

Annan 

fastighet 

Hän- 

visning 

a) Tomtyteavgift *) 5.1 c) 30 % 6.1 c) 

b) Lägenhetsavgift 100 % 5.1 d) _ _ 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 

avgifterna enligt 5.1 respektive 6.1 reduceras. Följande avgifter, uttryckta i procent 

av full avgift, ska därvid erläggas: 
 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt:  
 

Ändamål  
 

 Hänvisning V S Df Dg 

b) Avgift per 

uppsättning FP 

5.1 b) 30 50 20 - 

c) Tomtyteavgift 5.1 c) 30 50 - 20 

d) Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 50 - 20 

e) Grundavgift Df utan 

FP 

5.1 e) - - 100  

b) Avgift per 

uppsättning FP 

6.1 b) 30 50 20 - 

c) Tomtyteavgift 6.1 c) 30 50 - 20 
e) Grundavgift Df utan 
FP 

6.1 d) - - 100  

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 

eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 
a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 

därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, betalas en 

etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avser täcka 

huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 

framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 
 

a) En avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

176,35 kr 

§ 10 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

Om 31 § lagen om allmänna vattentjänster är tillämplig för en viss eller vissa fastigheter 

kan huvudmannen bestämma att särskild anläggningsavgift ska gälla i området. De 
nödvändiga kostnaderna för att försörja området med vatten och avlopp ska för- delas 

på de avgiftsskyldiga enligt samma principer som vid tillämpning av den normala 
anläggningstaxan. En områdesfaktor räknas ut genom att de nödvändiga kostnaderna 
för området divideras med de möjliga intäkterna från anläggningsavgifter enligt 

normal- taxan. Huvudmannen ska beräkna de särskilda anläggningsavgifternas belopp 
genom att avgifterna enligt den normala anläggningstaxan multipliceras med 

områdesfaktorn. 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska 

dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas 

på årliga betalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp 

som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 

omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 

Ränta ska betalas enligt vad som framgår av 36 § lagen om allmänna vattentjänster. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov för avsett 

ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – 

inträtt utan att bygglov krävs eller meddelats. Det är fastighetsägarens skyldighet 

att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. 

Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, uttas dröjsmålsränta enligt 

11.2 för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och 
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fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 

anordningar än vad huvudmannen funnit nödvändigt, ska fastighetsägare som 

begärt arbetets utförande betala överenskommen ersättning för detta inom tid 

som anges på faktura. 

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan 

befintlig och huvudmannen godkänner detta, är fastighetsägaren att skyldig 

bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen det nödvändigt att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att svara för 

fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 

dess inkoppling, med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick. 

§ 13 Indexreglering 

Avgifter enligt 5 – 6 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex (indextal juni 2021-juli 2022). När detta index ändras, har 

huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 

Brukningsavgifter 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

a) En fast avgift per år 2 650 kr 

b) En avgift per m3 levererat vatten 17:68 kr 

c)    En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

1 521,10 kr 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2
 

tomtyta för annan fastighet 
344,50 kr 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska därvid erläggas för respektive 
ändamål: 

 

 Hänvisning V S Df Dg 

a) Fast avgift 14.1 a) 45 45 5 5 

b) Avgift per m3
 14.1 b) 45 55 - - 

c) Avgift per lägenhet 14.1 c) 30 35 30 5 

d) Avgift efter 

tomtyta 

14.1d) 30 35 30 5 

 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
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vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 

14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år (för 

fritidsfastighet 90 m3/lägenhet och år). 

14.4 För s. k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning 

inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 

belopp motsvarande 100% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste  hela krontal.  

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 
 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 

undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 

eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och 
miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

godkänns vid undersökning, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som efter huvudmannens medgivande avleds till 

dagvattennätet (kylvatten och dylikt) betalas avgift med 75 % av avgiften enligt 14.1 b). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 
 

a) En avgift per m2 allmän platsmark per år för 
bortledning av dagvatten 

1,96 kr 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet, 
ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till 

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på 
annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 

spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska då betalas för 
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respektive ändamål: 
 

Avgiftskategori Hänvisning V S Df Dg 

a) Fast avgift 14.1 a) 45 45 5 5 
 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 

eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

Nedtagning, provning och uppsättning av 
vattenmätare 

1 775 kr 

Förtida byte av vattenmätare på begäran av 
fastighetsägare 

1 775 kr 

Sönderfrusen eller på annat sätt skadad 
vattenmätare 

a) Mindre vattenmätare, upp till QN10 

b) Större vattenmätare, över QN10 

 
1 775 kr 

Arbetskostnad och 
mätarkostnad+ 20% 
kr 

Avstängning av vattentillförsel 623 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 623 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

1 245 kr 

Förgävesbesök i samband med uppsättning, 
nedtagning eller avläsning av vattenmätare 

358 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 245 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägares begäran och som inte 

är prissatta i taxan debiteras självkostnad. 

§ 19 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17, får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 

Avgifter enligt §§ 14-17 debiteras i efterskott för period som huvudmannen beslutar 
om. 

Betalas inte debiterat belopp på förfallodagen eller tidigare debiteras dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen. 

Har inte mätaravläsning genomförts inför varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar göras efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därutöver göras på fastighetsägares begäran med anledning av 

fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa särskild åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra brukandet av den allmänna anläggningen på grund av 
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fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen komma överens med fastighetsägare 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Taxans införande 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2023-04-01. De brukningsavgifter enligt § 14.1, 14.3 samt 16, 

som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den 
ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
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VA-taxan  

Gäller tillsvidare från den 1 april 2023 

Löpnr Taxan/avgiften avser 

1  Avgiftsskyldighet 

  För att täcka nödvändiga kostnader för Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig 
inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

  Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark iordningsställs och underhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

2 Avgiftstyper 

  Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Vid avgiftsberäkningar tillämpas 
avrundningsreglerna i Svensk Standard SS14141. 

3  Definitioner 

  I dessa taxeföreskrifter avses med: 
  Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
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Exempel: 
Kontor 
Förvaltning 
Butiker 
Utställningslokaler 
Hotell 
Restauranger 
Hantverk 
Småindustri 
Utbildning 
Sjukvård 
Samlingslokaler 
Studentkorridorer 
Gruppboende 
Stormarknader 
Sporthallar 

  Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

  Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas, men ännu ej bebyggts. 
  

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller 
därmed jämställd fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 som en lägenhet. För sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för 
bostadsändamål men där bostäderna delar kök räknas varje påbörjade 65 m2 boyta (BOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

4 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 

4.1  Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål: 

 
 

  Ändamål                                                                 Anläggningsavgift               Brukningsavgift 

 V, vattenförsörjning                                                                Ja                                             Ja 

 S, spillvattenavlopp                                                                Ja                                             Ja 
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 Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet              Ja                                             Ja 

 Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark                 Ja                                             Ja 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V,S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
För avgiftsskyldighet ska samtliga förutsättningar i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster vara uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgifterna ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun - anläggningsavgifter 
      

Gäller tillsvidare från den 1 april 2023                

Löpnr 
Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun- anläggningsavgifter         

5 Anläggningavgifter                

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:  

 Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 

Kronor inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

  a) En avgift avseende 

framdragning av varje 

uppsättning servisledningar 

till förbindelsepunkter för V, 

S och Df 

40 500 43 740 37 792 9 448 

47 240 3 500 8,0%  

  b) En avgift avseende 

upprättandet av varje 

uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

35 910 38 783 33 508 8 377 

41 885 3 102 8,0%  

  c) En avgift per m2  tomtyta 37,26 40,24 34,76 8,69 43,45 3,21 8,0%  

  d) En avgift per lägenhet 16 065 17 350 14 992 3 748 18 740 1 390 8,0%  

  e) * en grundavgift för 

bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten 

sker utan att 

förbindelsepunkt för Df 

upprättats. 

13 257 14 318 12 372 3 093 

15 465 1 147 8,0%  

   * Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a och b) enligt 8 § eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt för Df inte lagts respektive upprättats.  

                   

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 

av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 

som föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).  

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats. Vid beräkning av 

avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven byggnad på fastighet ska avgift betalas enligt § 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.  

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 5.1 e) betalas.  

6. Anläggningsavgift för 

annan fastighet  

               

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:  

     

  Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 

Kronor inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

  a) En avgift avseende 

framdragning av varje 

uppsättning servisledningar 

till förbindelsepunkter för V, 

S och Df 

40 500 43 740 37 792 9 448 

47 240 3 500 8,0%  

  b) En avgift avseende 

upprättandet av varje 

uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

35 910 38 783 33 508 8 377 

41 885 3 102 8,0%  

  c) En avgift per m2 tomtyta 68,85 74,36 64,24 16,06 80,30 5,94 8,0%  

  d) * en grundavgift för 

bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten 

sker utan att 

förbindelsepunkt för Df 

upprättats. 

13 257 14 318 12 372 3 093 

15 465 1 147 8,0%  
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*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut 

om avgift uttages för Df 

enligt 6.1 a) och b). I det fall 

avgift enligt 6.1 d) tas ut 

reduceras avgift enligt 6.1 a) 

och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och 

förbindelsepunkt för Df inte 

lagts respektive upprättats. 

              

 

 
                 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.  

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt nybyggnadskarta, förrättningskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.  

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, som motsvarar den mark som tills vidare 

inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår 

fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen 

(1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5 Framdras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare betalats.  

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift enligt 6.1 d) betalas.  

7                  

7.1 För obebyggd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:  

  

  

Bostadsfastighet  Hänvisning Annan 

fastighet 

Hänvisning        

  a) Servisavgift 100% 5.1 a) 100% 6.1a)        

  b) Avgift per upp-sättning FP 100%  5.1 b) 100% 6.1b)        

  c) Tomtyte-avgift 100% 5.1 c) 70% 6.1c)        

  d) Lägenhets-avgift 0%  5.1 d) - -        

  

e) Grund-avgift för Df om FP 

för Df inte upprättats 

100% 5.1 e) 100% 6.1d)        

  

Avgifterna är uttryckta i 

procent av full avgift 

               

   

 Avgift enligt 5.1 c) tas inte ut till ett högre belopp än vad som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det 

fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

      

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, för vilken avgifter har betalats tidigare enligt 7.1, ska avgifter betalas enligt följande:  

  Bostadsfastighet    Hänvisning Annan fastighet Hänvisning          
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a) Tomtyte-avgift                                          

*) 

5.1c) 30% 6.1c)          

  b) Lägenhets-avgift                             

100% 

5.1d) - -          

  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.                                                        

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

medger. 

        
 

8                  

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna enligt 5.1 respektive 6.1 reduceras. Följande avgifter, uttryckta i procent av 

full avgift, ska därvid erläggas:  
 

   Avgifter för framdragen 

servisledning 
               

  

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 

a) 

             

  

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 

a) 

             

  

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 

a) 

             

                   

  Avgifter i övrigt      

      Ändamål      

    Hänvisning V S Df Dg      

  b) Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 50 20   -      

  c) Tomtyte-avgift 5.1 c) 30 50 - 20      

  d) Lägenhets-avgift 5.1 d) 30 50 - 20      

  e) Grund-avgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 -      

  b) Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 50 20 -      

  c) Tomtyte-avgift 6.1 c) 30 50 - 20      

  e) Grund-avgift Df utan FP 6.1 d) - -  100 -      

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).     
 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.                                                

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 

5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, betalas en etableringsavgift om 50 

% av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avser täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 

servisledningar. 

 

9                  

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift.  
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 Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 

Kronor inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor inkl 

moms 

Taxa 2023 

Exkl moms 

Taxa 2023 

moms 

Taxa 

2023 

Kronor 

inkl 

moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

  Avgift utgår med: En avgift 

per m2 allmän platsmark för 

anordnande av 

dagvattenbortledning: 

151,20 163,30 141,08 35,27 176,35 13,05 8,0%  

10 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 

avgiftens storlek. 

  

Om 31 § lagen om allmänna vattentjänster är tillämplig för en viss eller vissa fastigheter kan huvudmannen bestämma att särskild anläggningsavgift ska gälla i området. 

De nödvändiga kostnaderna för att försörja området med vatten och avlopp ska för- delas på de avgiftsskyldiga enligt samma principer som vid tillämpning av den 

normala anläggningstaxan. En områdesfaktor räknas ut genom att de nödvändiga kostnaderna för området divideras med de möjliga intäkterna från anläggningsavgifter 

enligt normal- taxan. Huvudmannen ska beräkna de särskilda anläggningsavgifternas belopp genom att avgifterna enligt den normala anläggningstaxan multipliceras 

med områdesfaktorn. 

 

11                  

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan.  

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.   

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga betalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas 

enligt vad som framgår av 36 § lagen om allmänna vattentjänster.  

 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan 

att bygglov krävs eller meddelats. Det är fastighetsägarens skyldighet att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 

fastighetsägaren denna anmälningsplikt, uttas dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

 

12                  

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad 

huvudmannen funnit nödvändigt, ska fastighetsägare som begärt arbetets utförande betala överenskommen ersättning för detta inom tid som anges på faktura. 
 

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner detta, är fastighetsägaren att skyldig bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

 

12.3  Finner huvudmannen det nödvändigt att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att svara för 

fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling, med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 

 

13 Avgifter enligt 5 – 6 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal juni 2021-juli 2022). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 

att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.  
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Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun - brukningsavgifter 
        

Gäller tillsvidare från den 1 april 2023                

Löpnr Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor  

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

14                  

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.                 

a) En fast avgift per mätställe och år 2 650 2 650 2 

120,00 

530,00 
2 650 0 0,0%  

b) En avgift per m3  levererat vatten 17,68 17,68 14,14 3,54 17,68 0 0,0%  

c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 

1 521,10 1 521,10 1 

216,88 

304,22 
1 521 0 0,0%  

d) En avgift per år och varje påbörjat 100- tal m2 tomtyta för annan 

fastighet 

344,50 344,50 275,60 68,90 
345 0 0,0%  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska därvid erläggas för 

respektive ändamål: 
 

Hänvisning                                                                       V                S               Df             Dg                

14.1 a) Fast avgift                                           45               45              5              5                

14.1 b) Avgift per m3                                    45               55                

14.1 c) Avgift per lägenhet                     30              35            30             5                

14.1 d) Avgift efter tomtyta                   30               35            30             5                

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år (för fritidsfastighet 90 

m3/lägenhet och år). 

 

14.4 För s. k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.  

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet 

avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 
 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid 

ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 

2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och 

miljödomstolen. 

 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns vid undersökning, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 
 

14.8 För spillvattenmängd, som efter huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten och dylikt) betalas avgift med 75 % av avgiften enligt 14.1 b).  
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15 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 
 

  Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor  

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

  a) En avgift per m2  allmän platsmark per år för bortledning av 

dagvatten:  

1,96 1,96 1,57 0,39 
1,96 0 0,0%  

16 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet, ska 

avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 

och spillvatten är avsevärd. 

 

17 För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

den fasta avgiften. Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, ska då betalas för respektive ändamål: 
 

Avgifts-

kategori Hänvisning                          V                S               Df             Dg 

               

a) Fast 

avgift 
14.1 a)                                     45             45                5               5 

               

18 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

  Taxan/avgiften avser 

Taxa 2021 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 2022 

Kronor  

inkl moms 

Taxa 

2023 

Exkl 

moms 

Taxa 

2023 

moms 

Taxa 2023 

Kronor  

inkl moms 

Förändring 

Kronor 

Förändring 

Procent 
 

  Nedtagning, provning och uppsättning av vattenmätare 1 775 1 775 1 420 355 1 775 0 0,0%  

  Förtida byte av vattenmätare på begäran av fastighetsägare 1 775 1 775 1 420 355 1 775 0 0,0%  

  Sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare:       0        

  a) Mindre vattenmätare, upp till QN10 1 775 1 775 1 420 355 1 775 0 0,0%  

  b) Större vattenmätare, över QN10 Arbetskostnad 

och 

mätarkostnad+ 

20% kr 

Arbetskostnad 

och 

mätarkostnad+ 

20% kr 

    Arbetskostnad 

och 

mätarkostnad+ 

20% kr 

     

  Avstängning av vattentillförsel 623 623 498,40 124,60 
623 0 0,0%  

  Påsläpp av vattentillförsel 623 623 498,40 124,60 623 0 0,0%  

  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 245 1 245 996 249 1 245 0 0,0%  



Sida 246 (246) 

  Förgävesbesök i samband med uppsättning, nedtagning eller 

avläsning av vattenmätare 

358 358 286,40 71,60 
358 0 0,0%  

  Länsning av vattenmätarbrunn 1 245 1 245 996 249 1 245 0 0,0%  

  För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan 

angivna belopp. 

  
     

  För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägares begäran och som inte är prissatta i taxan debiteras 

självkostnad. 

  
     

19 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt  §§ 14-17, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig om 

avgiftens storlek. 
 

20 Avgifter enligt §§ 14-17 debiteras i efterskott för period som huvudmannen beslutar om. 

Betalas inte debiterat belopp på förfallodagen eller tidigare debiteras dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen. 

Har inte mätaravläsning genomförts inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar göras efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 

verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därutöver göras på fastighetsägares begäran med anledning av 

fastighetsöverlåtelse. 

 

21 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa särskild åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukandet av den allmänna anläggningen på grund av 

fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen komma överens med fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

22 Denna taxa träder ikraft 2023-04-01. De brukningsavgifter enligt §14.1, 14.3 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 

 




