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Uppsala Vatten 

 

  

LÖP

NR
TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

15.1 För bebyggd fastighet
a) Avgift tas ut per mätställe i fastigheten enligt formeln: A x X + B x √X (X = årsförbrukningen i m3)

A (se formel för kostnadsberäkning ovan) 19,25 23,13 26,00 2,88 12%

B (se formel för kostnadsberäkning ovan) 142,50 171,00 192,25 21,25 12%

För endast vattenförsörjning 40% av full avgift 40% av full avgift 40% av full avgift

För endast spillvatten 50% av full avgift 50% av full avgift 50% av full avgift

För endast dagvatten 10% av full avgift 10% av full avgift 10% av full avgift

varav för dagvatten från fastighet 5% 5% 5%

varav för dagvatten från gator och övriga allmänna platser 5% 5% 5%

15.2 Vissa speciella fastigheter för vilka VA-verket medgivit att VA-försörjningen tills vidare inte ska fastställas genom vattenmätare 

För samtliga nyttigheter (vatten, spillvattenavlopp och 

dagvattenavlopp) 
5 375 5 375 6 250 875,00 16%

För vattenförsörjning 2 150 2 150 2 500 350,00 16%

För spillvattenavlopp 2 688 2 688 3 125 437,50 16%

För dagvattenavlopp 538 538 625 87,50 16%

15.3 För icke förorenad spillvattenmängd, som efter VA-verkets medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten och dylikt) 

Betalas avgift enligt särskilt avtal

15.4 För s.k. byggvatten debiteras brukningsavgift enligt § 15.1 a) - se 15.1 a ovan

Om mätning inte sker, debiteras per lägenhet 563 675 750 75,00 11%

15.6 Extra arbeten avseende vattenmätare, mätaravläsning och avstängningsventiler:

Nedtagning, provning och uppsättning 1 250 1 500 1 675 175,00 12%

Förtida byte av vattenmätare på begäran av abonnent 1 250 1 500 1 675 175,00 12%

För sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare, 

som måste bytas utöver normala revideringsintervaller, 

gäller följande avgifter:

a) Mindre vattenmätare, upp till QN 10 1 250 1 500 1 675 175,00 12%

b) Större vattenmätare, över QN 10 Arbets- & mätarkost. + 20%Arbets- & mätarkost. + 20%Arbets- & mätarkost. + 20%

Avstängning och återinkoppling 875 1 050 1 175 125,00 12%

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller 

avläsning av vattenmätare
250 300 338 37,50 13%

Arbeten som på fastighetsägares begäran utförs utanför 

ordinarie arbetstid debiteras utöver gällande avgift
313 375 425 50,00 13%

Olovligt öppnad eller stängd servisventil samt olovlig 

borttagen eller uppsatt vattenmätare
3 125 3 750 4 250 500,00 13%

15.7 För sådana arbeten som inte är prissatta i taxan debiteras självkostnad.

c) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) erläggs reducerade 

avgifter:

Brukningstaxan för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar

Gäller tillsvidare från den 1 april 2019. 

Debiteras brukningsavgift efter bedömningen i varje enskilt fall, dock gäller följande miniavgifter:

b) En särskild reningsavgift för i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd, avseende: SS, suspenderad 

substans, BOD7, organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning P, totalfosfor och N, total- kväve, 

fastställs genom särskilt avtal

För abonnenter med låg årsförbrukning (under 50 m3) debiteras brukningsavgift motsvarande 50 m3 vilken utgör 

årlig minimiavgift
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Kommunstyrelsen 

  

Avgift vid kopiering och utlämnande av allmän handling,

TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

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

Papperskopior/fax
Kronor per sida 

utöver 10 sidor
2 2 2 0 0%

Avskrift
Kronor per påbörjad 

fjärdedels 
90 90 90 0 0%

Videoband Kronor per band 600 600 600 0 0%

Ljudband Kronor per band 120 120 120 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

Externa avgifter vid stadsarkivet i Uppsala

TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 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 0%

Betygsavskrift Kronor per styck 180 180 180 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 0%

Svart/vit kopia/utskrift
Större än A4, kronor 

per styck
8 8 8 0 0%

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

Färgkopia/utskrift
Större än A4, kronor 

per styck
10 10 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 0%

Avgift för lagringsmedia eller distribution tillkommer.

Avgift för efterbehandling enl. 2e kan tillkomma.

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 0%

Reproduktion (extern produktion)

Reproduktion som stadsarkivet inte tillhandahåller 

medför kostnad enligt utförande entreprenörens 

3. DISTRIBUTION

Filöverföring via e-post: Avgift per distribuerad fil 

tillkommer (se filavgift)
Överföring 10 10 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 0%

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

Diskett Kronor per styck 5 5 5 0 0%
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5. FILAVGIFT

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 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 0%

Omfattande efterforskningar, avgift för tid överstigande 

1 timme

Kronor per påbörjad 

kvart
90 90 90 0 0%
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Plan- och byggnadsnämnden 

  

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

1 EN- OCH TVÅBOSTADSHUS

Förhandsbesked

1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 14 000 15 300 1 300 9%

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)

25 900 30 600 4 700 18%

1.3

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt 

kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, större 

än 100 kvm (BTA+OPA)

38 800 44 700 5 900 15%

1.4
Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked 

där förhandsbeskedets villkor följs
-6 500 -7 100 -600 9%

1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd 6 500-9 700 9 400  -300-+2 900  -3% - +44%

1.6 Tillbyggnad av huvudbyggnad med tekniskt samråd 16 200 18 800 2 600 16%

1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd 4 900-7 500 7 100  -400-+2 200  -5% - +45%

1.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd 14 000 11 800 -2 200 -16%

Extra teknisk kontroll

1.9 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 3 200 4 700 1 500 47%

1.10 Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck 5 400 4 700 -700 -13%

1.11 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 7 500 5 900 -1 600 -21%

1.12 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 7 500 8 200 700 9%

1.13 Byte av kontrollansvarig Ny avgift 4 700

Attefallsåtgärder

1.14 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 25 kvm 7 800 7 700 -100 -1%

1.15 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm 4 600 5 300 700 15%

1.16 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)  6 700 7 700 1 000 15%

1.17
Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast 

enbostadshus)
7 800 8 800 1 000 13%

1.18 Inte bygglovspliktig takkupa Ny avgift 5 300

Ändring av befintliga byggnader

1.19
Fasadändring, mindre (ex. fönster, dörrar eller takfönster samt byte av 

fasadkulör på samma fasadmaterial)
3 200 3 500 300 9%

1.20
Fasadändring, större (ex. byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong 

eller ny takkupa)
6 500 7 100 600 9%

1.21 Ändra användning Ny avgift 15 900

1.22 Inreda en ny bygglovspliktig bostad Ny avgift 13 500

1.23 Inreda lokal för verksamhet Ny avgift 13 500

1.24 Ändrad planlösning 9 300 11 200 1 900 20%

1.25
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs
6 500 5 900 -600 -9%

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

4 300 Timdebitering

Tekniska åtgärder

1.27 Installation eller väsentlig ändring av en hiss 4 300 4 700 400 9%

1.28 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 200 2 400 200 9%

1.29 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 400 5 900 500 9%

1.30
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
5 400 5 900 500 9%

1.31 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 9 700 10 000 300 3%

1.32 Grundförstärkning Ny avgift 15 300

1.33 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare Ny avgift 4 700

Markåtgärder, murar och plank

1.34 Marklov och förberedande marklov inför bygglov 4 900 6 500 1 600 33%

1.35 Mur eller plank 5 900 7 700 1 800 31%

Avgift: Bygglov
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LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Rivning (bygglov och anmälan)

1.36 Rivning utan tekniskt samråd 3 200-12 900 6 500  -6 400-+3 300  -50% - +103%

1.37 Rivning med tekniskt samråd 3 200-12 900 11 200  -1 700-+8 000   -13%-+250%

1.38 Rivning i samma ansökan som bygglov 3 200 4 700 1 500 47%

1.39 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd Ny 6 500

1.40 Anmälan om rivning med tekniskt samråd Ny 11 200

Kartor

1.41 Nybyggnadskarta 8 400 9 100 700 8%

1.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

50% för 

nybyggnadskarta 

33% för 

baskarta

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 

1.41

1.43 Kontroll av karta enligt 1.40 och 1.42 Timdebitering Timdebitering

1.44 Uppdatering av karta enligt 1.40 och 1.42 Timdebitering Timdebitering

Utstakning (moms tillkommer)

1.45
Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus 

(max 4 punkter)
7 800 8 800 1 000 13%

1.46
Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 

punkter)
4 900 5 300 400 8%

1.47 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 200 0 0%

1.48 Grovutstakning

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.46, 

1.47 och 1.48

1.49 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.46, 

1.47 och 1.48

Lägeskontroll (moms tillkommer)

1.50 Startavgift (max 4 punkter) 3 400 4 700 1 300 38%

1.51 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100 0 0%

1.52
Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 

meter från närmaste fastighetsgräns

50% av avgiften 

motsvarande 

lägeskontroll 

enligt tabell 

1.48 och 1.49

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 

1.50 och 1.51

2

Förhandsbesked

2.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 14 000 15 300 1 300 9%

2.2 Förhandsbesked för andra byggnader och anläggningar än bostadshus 14 000 24 700 10 700 76%

Ny- och tillbyggnader

2.3 0-50 kvm (BTA+OPA) 9700 10 600 900 9%

2.4 51-100 kvm (BTA+OPA) 15 100 16 500 1 400 9%

2.5 101-200 kvm (BTA+OPA) 34 500 37 700 3 200 9%

2.6 201-400 kvm (BTA+OPA) 45 300 49 400 4 100 9%

2.7 401-700 kvm (BTA+OPA) 63 600 69 600 6 000 9%

2.8 701-1000 kvm (BTA+OPA) 89 100 97 300 8 200 9%

2.9 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 126 700 138 500 11 800 9%

2.10 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 157 200 171 700 14 500 9%

2.11 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 188 600 206 100 17 500 9%

2.12 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 239 500 261 700 22 200 9%

2.13 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 287 400 314 000 26 600 9%

2.14 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 373 600 408 300 34 700 9%

2.15 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 485 700 530 800 45 100 9%

2.16 Därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 43 100 87 100 44 000 102%

FLERBOSTADSHUS OCH BYGGNADER FÖR VERKSAMHETER (EXEMPELVIS AFFÄRSHUS, LAGER, INDUSTRI, STALL, 

MARKPARKERING)
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LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Extra teknisk kontroll

2.17 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 6 500 7 100 600 9%

2.18 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 200 9 400 200 2%

2.19 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 17 800 7 100 -10 700 -60%

2.20 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 17800 17 700 -100 -1%

2.21 Byte av kontrollansvarig Ny avgift 4 700

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)

5 400 7 100 1 700 31%

2.23

Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller 

takmaterial flera nya balkonger, inglasning samt renovering av flera 

balkonger eller tilläggsisolering)

14 000 15 300 1 300 9%

2.24 Stora takkupor Oförändrat
Enligt area i 

tabell 2.3-2.16

2.25 Ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 9 200 10 600 1 400 15%

2.26 Ändrad användning 100 kvm och större (BTA+OPA) 22 600-27 000
Enligt area i 

tabell 2.3-2.16

2.27 Inreda som mest 4 ytterligare bostäder 19 900-35 000 29 500  -5 500-+9 600  -15%-+48%

2.28 Inreda 5-10 ytterligare bostäder 19 900-35 000 57 700
 +22 700-  

+37 800
 +65%-+190%

2.29 Inreda fler än 10 bostäder 19 900-35 000
Enligt area i 

tabell 2.3-2.16

2.30 Inreda ytterligare lokal för verksamhet Ny avgift
Enligt area i 

tabell 2.3-2.16

2.31 Ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 7 000 8 200 1 200 17%

2.32 Ändrad planlösning 100 och större (BTA+OPA) 16 200-31 300
Enligt area i 

tabell 2.3-2.16

2.33
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs utan tekniskt samråd
17 800 5 900 -11 900 -67%

2.34
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs med tekniskt samråd
17 800 18 800 1 000 6%

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

4 300 Timdebitering

Tekniska åtgärder

2.36 Installation eller väsentlig ändring av en hiss 6 500 11 800 5 300 82%

2.37 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 200 2 400 200 9%

2.38 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 11 900 13 000 1 100 9%

2.39
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp inom en enskild lägenhet eller verksamhet
5 400 8 200 2 800 52%

2.40
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp (stamrenovering)
21 600 23 600 2 000 9%

2.41 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 9 700 18 800 9 100 94%

2.42 Grundförstärkning Ny avgift 28 300

2.43 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare Ny avgift 4 700

Markåtgärder, murar och plank

2.44 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 900 5 300 400 8%

2.45 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 8 600 9 400 800 9%

2.46 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 17 200 18 900 1 700 10%

2.47 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 17 200 18 900 1 700 10%

2.48 Mur eller plank avsett för en enskild lägenhet 5 900 6 500 600 10%

2.49
Flera murar eller plank samt murar och plank avsedda för 

flerbostadshus och verksamheter
Ny avgift Timdebitering

2.50 Parkeringsplatser för 1-5 bilar
7 500 upp till 

20 platser
8 200

2.51 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar
17 200 från 20 

platser och mer
18 900

Rivning (bygglov och anmälan)

2.52 Rivning utan tekniskt samråd 7 000-12 900 7 100  +100-+5 800  +1%-+45%

2.53 Rivning med tekniskt samråd 22 600 24 700 2 100 9%

2.54 Rivning av en  i samma ansökan som bygglov Ny avgift 4 700

2.55 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd Ny 7 100

2.56 Anmälan om rivning med tekniskt samråd Ny 24 700
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LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Kartor

2.57 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 11 000 12 100 1 100 10%

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

7 500 8 200 700 9%

2.59 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

50% för 

nybyggnadskarta 

33% för 

baskarta

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 

2.57 och 2.58

2.60 Kontroll av karta enligt 2.55 och 2.57 Timdebitering Timdebitering

2.61 Uppdatering av karta enligt 2.55 och 2.57 Timdebitering Timdebitering

Utstakning (moms tillkommer)

2.62 Startavgift för huvudbyggnad (max 4 punkter) 9 700 10 600 900 9%

2.63
Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 

punkter)
4 900 5 300 400 8%

2.64 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 200 0 0%

2.65 Grovutstakning

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 2.62, 

2.63 och 2.64

2.66 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 2.62, 

2.63 och 2.64

Lägeskontroll (moms tillkommer)

2.67 Startavgift (max 4 punkter) 3 400 4 700 1 300 38%

2.68 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100 0 0%

2.69
Tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 

meter från närmaste fastighetsgräns

50% av avgiften 

motsvarande 

lägeskontroll 

enligt tabell 

1.48 och 1.49

50% av avgiften 

motsvarande 

lägeskontroll 

enligt tabell 

2.67 och 2.68

3 ÖVRIGA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

Förhandsbesked

3.1 Förhandsbesked 14 000 24 700 10 700 76%

Ny- och tillbyggnader

3.2 En transformatorstation 10 800 11 800 1 000 9%

3.3 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 800 4 100 300 8%

3.4 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 200 2 400 200 9%

3.5 Ett upplag eller en materialgård 12 900 14 200 1 300 10%

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

10 800 11 800 1 000 9%

3.7

En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, 

kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, 

motorbana och golfbana

46 400 Timdebitering

3.8 En radio- eller telemast eller ett torn 25 900 28 300 2 400 9%

3.9 Begravningsplats 21 600 23 600 2 000 9%

3.10 En tunnel eller ett bergrum 29 100 31 800 2 700 9%

3.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 56 100 61 200 5 100 9%

Extra teknisk kontroll

3.12 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 6 500 7 100 600 9%

3.13 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 200 9 400 200 2%

3.14 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 17 800 7 100 -10 700 -60%

3.15 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 17800 17 700 -100 -1%

3.16 Byte av kontrollansvarig Ny avgift 4 700
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Ändringar i befintliga byggnader och anläggningar

3.17 Fasadändring 5 400 7 100 1 700 31%

3.18 Ändrad användning Ny avgift 14 200

3.19 Ändrad planlösning Ny avgift 11 800

3.20
Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens eller 

anläggningens bärande delar berörs
Ny avgift 9 400

Tekniska åtgärder

3.21 Installation eller väsentlig ändring av en hiss Ny avgift 11 800

3.22 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 200 2 400 200 9%

3.23 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation Ny avgift 13 000

3.24
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 

eller avlopp
Ny avgift 23 600

3.25
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 

eller anläggningen
Ny avgift 18 800

3.26 Grundförstärkning Ny avgift 28 300

3.27 Installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare Ny avgift 4 700

Markåtgärder, murar och plank

3.28 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 900 5 300 400 8%

3.29 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 8 600 9 400 800 9%

3.30 Marklov inom område med areal större än 2000 kvm 17 200 18 900 1 700 10%

3.31 Marklov för förberedande åtgärder inför bygglov, oavsett storlek 17 200 18 900 1 700 10%

3.32 Mur eller plank 5 900 Timdebitering

3.33 Parkeringsplatser för 1-5 bilar
7 500 upp till 

20 platser
8 200

3.34 Parkeringsplatser för fler än 5 bilar
17 200 från 20 

platser och mer
18 900

Rivning (bygglov och anmälan)

3.35 Rivning utan tekniskt samråd Ny avgift 7 100

3.36 Rivning med tekniskt samråd Ny avgift 18 800

3.37 Rivning av en  i samma ansökan som bygglov Ny avgift 4 700

3.38 Anmälan om rivning utan tekniskt samråd Ny 7 100

3.39 Anmälan om rivning med tekniskt samråd Ny 18 800

Kartor

3.40 Nybyggnadskarta där fastighetens yta är max 3000 kvm 11 000 12 100 1 100 10%

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

7 500 8 200 700 9%

3.42 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

50% för 

nybyggnadskarta 

33% för 

baskarta

50% av 

kostnaden för 

motsvarande 

nybyggnadskarta 

enligt tabell 

3.40 och 3.41

3.43 Kontroll av karta enligt 3.38 och 3.40 Timdebitering Timdebitering

3.44 Uppdatering av karta enligt 3.38 och 3.40 Timdebitering Timdebitering

Utstakning (moms tillkommer)

3.45 Startavgift (max 4 punkter) 9 700 10 600 900 9%

3.46 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 200 0 0%

3.47 Grovutstakning

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 3.45 och 

3.46

3.48 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 3.45 och 

3.46

Lägeskontroll (moms tillkommer)

3.49 Startavgift (max 4 punkter) 3 400 4 700 1 300 38%

3.50 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100 0 0%
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4 SKYLTAR OCH LJUSANORDNINGAR

Förhandsbesked

4.1 Förhandsbesked 14 000 15 300 1 300 9%

Uppförande och ändring av skylt-  och ljusanordning

4.2 En skylt max 5 kvm 2 700-3 800 5 900 +2 100-+3 200  +55%-+119%

4.3 En skylt 6-20 kvm 8 100 13 500 5 400 67%

4.4 En  skylt som är större än 20 kvm 10 200 15 900 5 700 56%

4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 500 1 200 700 140%

4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Timdebitering Timdebitering

4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 8 100 8 800 700 9%

4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 16 700 18 300 1 600 10%

4.9 Belysningsstolpe per styck 10 200 11 200 1 000 10%

4.10 Annan ljusanordning än belysningsstolpe, exempelvis fasadbelysning Ny avgift 18 300

4.11 Digital eller bildväxlande skylt oavsett storlek per styck Ny avgift 18 300

Kartor

4.12 Nybyggnadskarta 8 400 9 100 700 8%

4.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

50% för 

nybyggnadskarta 

33% för 

baskarta

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 4.12

4.14 Kontroll av karta enligt 4.12 och 4.13 Timdebitering Timdebitering

4.15 Uppdatering av karta enligt 4.12 och 4.13 Timdebitering Timdebitering

Utstakning (moms tillkommer)

4.16 Startavgift (max 4 punkter) 7 800 8 800 1 000 13%

4.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 200 0 0%

4.18 Grovutstakning

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

80% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 4.16 och 

4.17

4.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

60% av 

kostnaden för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 4.16 och 

4.17

Lägeskontroll (moms tillkommer)

4.20 Startavgift (max 4 punkter) 3 400 4 700 1 300 38%

4.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100 0 0%

5 TIDSBEGRÄNSADE ÅTGÄRDER

Förhandsbesked

5.1 Förhandsbesked 14 000 15 300 1 300 9%

Ny- och tillbyggnader

5.2
Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär

Enligt tillämpbar 

tabell

Enligt tillämpbar 

tabell

5.3
Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för 

ändamål av säsongskaraktär

50% av avgift 

enligt tillämpbar 

tabell

50% av avgift 

enligt tillämpbar 

tabell

5.4 Tidsbegränsat lov för byggbodar inom för ett byggprojekt Ny avgift 14 200

5.5 Tidsbegränsat lov för vepor och byggskyltar kopplade till ett byggprojekt Ny avgift 9 400

Extra teknisk kontroll

5.6 Extra samråd och startbesked utöver det första, per styck 6 500 7 100 600 9%

5.7 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 9 200 9 400 200 2%

5.8 Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök, per styck 17 800 7 100 -10 700 -60%

5.9 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök, per styck 17 800 17 700 -100 -1%

5.10 Byte av kontrollansvarig Ny avgift 4 700
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5.11
Samtliga åtgärder på befintliga tidsbegränsade byggnader och 

anläggningar
Ny avgift

Enligt tillämpbar 

tabell

Kartor

5.12 Nybyggnadskarta 8 400 9 100 700 8%

5.13 Förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll

50% för 

nybyggnadskarta 

33% för 

baskarta

50% av 

kostnaden för 

nybyggnadskarta 

enligt 5.12

5.14 Kontroll av karta enligt 5.12 och 5.13 Timdebitering Timdebitering

5.15 Uppdatering av karta enligt 5.12 och 5.13 Timdebitering Timdebitering

Utstakning (moms tillkommer)

5.16 Startavgift (max 4 punkter) 7 800 8 800 1 000 13%

5.17 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 200 0 0%

5.18 Grovutstakning

80% av 

kostnaden  för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

80% av 

kostnaden  för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 5.16 och 

5.17

5.19 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället

60% av 

kostnaden  för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 1.43, 

1.44 och 1.45

60% av 

kostnaden  för 

motsvarande 

utstakning enligt 

tabell 5.16 och 

5.17

Lägeskontroll (moms tillkommer)

5.20 Startavgift (max 4 punkter) 3 400 4 700 1 300 38%

5.21 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 100 0 0%

6

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
Enligt tillämpbar 

tabell
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 Timdebitering

6.5 Avskrivning av ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden 1 100 Timdebitering

6.6 Avvisning av inkommen ansökan eller anmälan 2 200 Timdebitering

6.7 Villkorsbesked 4 300 Timdebitering

6.8 Ingripandebesked 3 200 Timdebitering

6.9 Anståndsbeslut 2 200 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 Timdebitering

BESLUT DÄR KOSTNADEN BERÄKNAS PÅ SAMMA SÄTT FÖR ALLA TYPER AV ÄRENDEN

Ändringar, tekniska åtgärder, markåtgärder, murar och plank samt eventuella rivningar
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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.

18 700 19 300 600 3%

8 PLANAVGIFT FÖR PLANARBETE SOM REGLERAS I PLANAVTAL

9 FASTA PRISER BASERAT PÅ AREA

≤ 500 86 100 88 900 2 800 3%

501–1 000 155 500 160 500 5 000 3%

1 001–2 000 263 200 271 600 8 400 3%

2 001–3 500 382 800 395 000 12 200 3%

3 501–5 000 454 500 469 000 14 500 3%

5 001–10 000 574 300 592 700 18 400 3%

10 001–15 000 717 700 740 700 23 000 3%

15 001–20 000 861 200 888 800 27 600 3%

Därutöver för varje 5 000-intervall 143 500 148 100 4 600 3%

10 TIMDEBITERING FÖR PLANARBETE

I timdebiteringen ingår alla normala kringkostnader. Avgift för 

planbesked ingår inte.

Timpris 1 539 1 588 49 3%

11
PLANAVGIFT SOM AVSER UPPHÄVANDE AV 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

11.1

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre 

fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser) vid enkelt planförfarande 

eller standardförfarande. Inga andra bestämmelser ändras. En eller ett 

fåtal fastigheter.

59 800 61 700 1 900 3%

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.

39 200 40 500 1 300 3%

12 ÖVRIGA PLANAVGIFTER

Områdesbestämmelser Timdebitering Timdebitering

Planprogram Timdebitering Timdebitering

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.

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.

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.

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.

Avgift: Detaljplanering
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13 PLANAVGIFT FÖR GÄLLANDE PLANER

13.1
Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanlagt max 100 kvm
26 300 27 100 800 3%

13.2
Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanlagt större än 100 kvm
52 500 54 200 1 700 3%

13.3
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 

max 50 kvm i separat ärende.
0 4 400 4 400 100%

13.4
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, 

51-100 kvm i separat ärende.
13 100 13 500 400 3%

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.

13 100 13 500 400 3%

13.6

1-50 18 000 18 600 600 3%

51–100 35 900 37 000 1 100 3%

101–200 56 200 58 000 1 800 3%

201–400 77 700 80 200 2 500 3%

401–700 107 700 111 100 3 400 3%

701–1 000 131 500 135 700 4 200 3%

1 001–2 000 191 300 197 400 6 100 3%

2 001–3 000 251 300 259 300 8 000 3%

3 001–4 000 287 100 296 300 9 200 3%

4 001–6 000 382 800 395 000 12 200 3%

6 001–8 000 466 500 481 400 14 900 3%

8 001–11 000 526 300 543 100 16 800 3%

11 001–15 000 657 900 679 000 21 100 3%

Därutöver för varje 5 000-intervall 119 500 123 300 3 800 3%

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.

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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TORGHANDEL

Vaksala torg 20 kvm/månad 1628 1628 1 628 0 0%

Vaksala torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Vaksala torg 9 kvm/dag 200 200 200 0 0%

S:t Eriks gränd 9 kvm/månad 840 840 1 040 200 24%

S:t Eriks gränd 9 kvm/dag 275 275 275 0 0%

Vid Pumphuset 9 kvm/månad 840 840 1 040 200 24%

Västertorg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Brantings torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Torbjörns torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Externa avgifter vid stadsarkivet i Uppsala

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

BEVIS, UTDRAG, AVSKRIFTER SAMT UTSKRIFT FRÅN 

LJUDUPPTAGNING

Avgift tas ut enligt 17 och 18 §§ avgiftsförordningen Kronor per påböjad kvart 90 90 90 0 0%

Betygsavskrift Kronor per styck 180 180 180 0 0%

REPRODUKTION

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 0%

Svart/vit kopia/utskrift Större än A4, kronor per styck 8 8 8 0 0%

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

Färgkopia/utskrift Större än A4, kronor per styck 10 10 10 0 0%

Avgift: Hamntaxa

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

El 10 amp årsabonnemang Per månad 350 350 356 6 2%

Elförbrukning  är dagspris KWH 0

El 16 amp årsabonnemang Per månad 450 450 458 8 2%

Elförbrukning är dagspris KWH 0

El över 16 amp Per månad 600 600 610 10 2%

Vattenårsabonnemang Per månad 150 150 153 3 2%

Vatten förbrukning , kbm kbm 30 30 31 1 2%

Avlopp , slamtank abonnemang Per månad 45 45 46 1 2%

Avlopp tömning Per månad 220 220 224 4 2%

Sophantering , abonnemang del gem. An. Per månad 20 20 20 0 2%

Avgift: Hamntaxa

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Hamnplats kr/år 2 400 2 400 2 441 41 2%

Tillägg per meter kaj kr/meter kaj 120 120 122 2 2%

Udda plats eller K-märkt fartyg kr/år 300 300 305 5 2%

Tillägg per meter kaj kr/meter kaj 20 20 20 0 2%

Östra småbåtshamn max 3m bredd och 8 m i längd kr/år 2 400 2 400 2 441 41 2%

Tillägg per meter kaj kr/meter kaj 240 240 244 4 2%

Husbåtar hamnplats kr/år 4 800 4 800 4 882 82 2%

Tillägg per meter kaj kr/meter kaj 240 240 244 4 2%

Tillägg grundtaxa Boende kr/år 48 000 48 000 48 816 816 2%

Bryggplats Hammarskog kr/år 2 000 2 000 2 034 34 2%

Köplats Hammarskog kr/år 0 0 250 250 100%

Bryggplats Björklinge kr/år 0 0 2 400 2 400 100%

Markplats Björklinge kr/år 0 0 1 200 1 200 100%

Köplats Björklinge kr/år 0 0 250 250 100%

Köplats hamn kr/år 250 250 250 0 0%

Näringsverksamhet

Avgift för näringsverksamhet kr/månad 500 500 509 8 2%

Trafik enligt turlista kr/trafikeringsmånad 2 500 2 500 2 543 42 2%

Fast plats , pris per kvm serveringsyta och månad kr/månad 70 70 71 1 2%

Taxa för gästhamn endast angivna platser kr/dygn 150 150 153 3 2%

Avgift för att inte flytta fartyget efter begäran kr/dygn 400 400 407 7 2%

Avgift: Grävtillstånd och TA-planer

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Grävtillstånd

Grävtillstånd per tillstånd 2 500 2 500 2 500 0 0%

TA-plan per tillstånd 2 500 2 500 2 500 0 0%

Grävtillstånd inkl TA-plan per tillstånd 2 500 2 500 5 000 2 500 100%

Förlängning av tillstånd per tillstånd 937 937 1 250 313 33%

TA-plan per påbörjad vecka från och med andra veckan per tillstånd 0 0 2 000 2 000 100%

Viten

Tillstånd Godkänt grävtillstånd saknas per tillstånd 20 000 20 000 0 0%

Godkänd trafikanordningsplan saknas per tillstånd 20 000 20 000 0 0%

Tidsförlängning inte begärts minst fem dagar innan sluttid per kalenderdag 1 500 1 500 0 0%

Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktoermånad

Taxan för 2019 justeras mot KPI för oktobermånad 2018

Justeras årligen mot KPI för oktobermånad

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala kommun

Gäller från den 1 januari 2019. Mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2018.

Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktobermånad

Taxan för 2019 justeras mot KPI för oktobermånad 2018
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Särskilda 

villkor
Ta-planer ej tillgängliga på arbetsplatsen per tillstånd 5 000 5 000 0 0%

Entreprenören uppfyller inte kraven enligt särskilda villkor per krav 5 000 5 000 0 0%

Utmärkning Grundläggande vägmärken i godkänt TA-plan saknas per vägmärke 10 000 10 000 0 0%

Ensktaka detaljer saknas eller är bristfälliga per detalj 3 000 3 000 0 0%

Fysisk 

avstängning

Grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer 

godkänd TA-plan eller arbetsområdet är farligt för 

trafikanter eller personal

per tillstånd 20 000 20 000 0 0%

Enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga per detalj 3 000 3 000 0 0%

Godkänd TA-plan inte är tillämplig per tillstånd 20 000 20 000 0 0%

Personal och 

arbets-område

Utmärkningsanvsarig befinner sig inte på arbetsområdet 

eller är nåbar på en fast arbetsplats.
per tillfälle 5 000 5 000 0 0%

Personalen saknar godkänt utbildning eller visar tydlig 

saknad av kompetens
per person 3 000 3 000 0 0%

Personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln 

förekommer
per person 3 000 3 000 0 0%

Personalen på plats medverkar inte till att anmärkning 

åtgärdas vid anmodan
per tillfälle 5 000 5 000 0 0%

Entreprenad

område

Mark tas i anspråk eller schakt sker utanför 

entreprenadområdet
per kalenderdag 10 000 10 000 0 0%

Framkomlig-

het för 

trafikanter

Det går inte att ta sig fram och/eller der är farligt att ta sig 

fram i trafikzonen
per tillfälle 20 000 20 000 0 0%

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 5 000 5 000 0 0%

Tillfälliga störningar per tillfälle 3 000 3 000 0 0%

Grovt 

åsidosätt-

ande av 

bestäm-

melser

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger 

stadsbyggnadsförvaltningen rätt att stänga av ansvarig 

arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens 

allmänna och offentliga mark.

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Torghandel

Vaksala torg 20 kvm/mån 1 647 1 675 1 703 28 2%

9 kvm/mån 850 864 879 15 2%

9 kvm/dag 200 206 210 4 2%

S:t Eriks gränd 9 kvm/mån 1 052 1 070 1 088 18 2%

9 kvm/dag 275 278 283 5 2%

Vid Pumphuset 9 kvm/mån 1 052 1 070 1 088 18 2%

Västertorg 9 kvm/mån 850 864 879 15 2%

Brantingstorg 9 kvm/mån 850 864 879 15 2%

Torbjörnstorg 9 kvm/mån 850 864 879 15 2%

"Gågatan" 6 kvm/år 26 772 27 225 27 688 463 2%

6 kvm/mån 2 231 2 269 2 308 39 2%

6 kvm/vecka 1 169 1 188 1 208 20 2%

6 kvm/dag 278 283 288 5 2%

Tillgång till eluttag

10A uttag/dag 61 62 63 1 2%

10A uttag/månad 1 113 1 132 1151 19 2%

16A uttag/dag 86 87 88 1 2%

16A uttag/månad 1 669 1 698 1727 29 2%

25A uttag/dag 111 113 115 2 2%

25A uttag/månad 2 226 2 264 2302 38 2%

Stora evenemang  på vaksala torg elskåp/dag 637 648 659 11 2%

Kiosker

Tillfälliga kiosker/rest max/säsong 70 826 72 025 73 249 1 224 2%

min/säsong 15 177 15 434 15 696 262 2%

Permanenta kiosker/rest max/år 121 417 123 471 125 570 2 099 2%

min/år 15 177 15 434 15 696 262 2%

Serveringskiosker vid uteservering/säsong <10kvm 6 071 6 174 6 279 105 2%

Serveringskiosker vid uteservering/säsong ≥10 kvm 12 142 12 347 12 557 210 2%

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 1 821 1 852 1 883 31 2%

Övrig försäljning 3x3 meter/dag (min avg.1050:-) 556 566 576 10 2%

3x3 meter/månad 2 226 2 264 2 302 38 2%

Uteserveringar

Zon A kvm/säsong 601 611 621 10 2%

Zon B kvm/säsong 457 465 473 8 2%

Skyltar, reklam

Fasta reklamskyltar, tavlor och liknande Per kvm, reklamyta och år 1 214 1 235 1 256 21 2%

min/upplåtelse 1 214 1 235 1 256 21 2%

Rörlig reklam (bildväxling) Per kvm, reklamyta och år 2 428 2 469 2 511 42 2%

min/upplåtelse 1 214 1 235 1 256 21 2%

Tillfälliga evenemangsskyltar/affischer på särskilda platser. 

Max storlek 2x1m, Max period 14 dagar
avgift/period 1 518 1 543 1 569 26 2%

Industriinformationsskyltar, företagsskylt m.fl. Per kvm, reklamyta och år 1 214 1 235 1 256 21 2%

Avgift Markupplåtelse

Giltighetstid: Justeras årligen mot KPI för oktobermånad

"Gågatan" är Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Stora torget, Kungsängsgatan mellan Stora torget och Bangårdsgatan.

På Vaksalatorg är en plats avgiftsfri (3x3 meter) för skolklass och ideell förening om försäljningen sker till förmån för den egna verksamheten eller hjälpverksamhet.

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

Taxan för 2019 justeras mot KPI för oktobermånad 2018

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.

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

Gränby cirkusplats per dag 2 656 2 701 2 747 46 2%

Andra platser per dag 1 594 1 621 1 649 28 2%

Tivoli

upp till 1 000kvm/dag 2 024 2 058 2 093 35 2%

1 001 - 3 000 kvm/dag 4 047 4 116 4 186 70 2%

Över 3 000 kvm/dag 6 071 6 174 6 279 105 2%

Mässor, evenemang, konserter, marknadsföring m.m.

Max/dag 10 624 10 804 10 988 184 2%

Byggetableringar

Bodar, upplag, byggställningar, byggarbetsplatser och 

liknande (områdesindelning enligt bifogad karta)

Utanför centrum kvm/år 479 487 495 8 2%

min.avgift 1 518 1 543 1 569 26 2%

I centrum kvm/år 691 703 715 12 2%

min.avgift 2 530 2 572 2 616 44 2%

Container, skylift m.m.

Container, mobilkran, skylift, rullställning och liknande. 

Dag 1 st/dag 405 412 419 7 2%

För varje tillkommande dag st/dag 81 82 83 1 2%

Byggsäckar

Dag 1 st/dag 202 206 210 4 2%

För varje tillkommande dag st/dag 30 31 32 1 2%

Trappor, ramper, entréer

kvm/år 319 324 330 6 2%

min avg./år 2 125 2 161 2 198 37 2%

Tidningslådor

max storlek 40(b)x50(d)x11(h) st/år 1 700 1 729 1 758 29 2%

Buntlådor

st/år 1 700 1 729 1 758 29 2%

Brevlådor

st/år 202 206 210 4 2%

Parkering

Område för parkering kvm/år 121 123 125 2 2%

min.avgift 556 566 576 10 2%

Flaggstänger

st/år 1 062 1 080 1 098 18 2%

Telemaster/mobilmaster och liknande

mast/år 21 248 21 607 21 974 367 2%

Teknikbod/skåp

<2kvm per år 2 125 2 161 2 198 37 2%

2-5 kvm per år 4 250 4 321 4 394 73 2%

5-10 kvm per år 6 374 6 482 6 592 110 2%

Återvinningsstationer

materialbolagens återvinningsstationer ingen avgift ingen avgift

Filminspelning

plats/dag 556 566 576 10 2%

Mark för pedagogisk verksamhet

skolor/förskolor kvm/år 51 51 52 1 2%

Banderoller

st/14 dagars period 556 566 576 10 2%

Sophus, rullstolsgarage, kundvagnsgarage och liknande

kvm/år 177 180 183 3 2%

Övrigt

Annat nyttjande som inte kan hänföras till annan 

rubrik/ändamål
kvm/år max 3035 max 3087 3 139 52 2%

min.avgift/upplåtelse 556 566 576 10 2%

Avgift: Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter

Giltighetstid: tillsvidare

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom 

tätbebyggt område som är terräng
500 500 500 0 0%

Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana 800 800 800 0 0%

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

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 10 

meter före en cykelpassage
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 10 

meter före en cykelöverfart
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 10 

meter före ett övergångsställe
800 800 800 0 0%

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

Stannat eller parkerat ett fordon på en cykelöverfart 800 800 800 0 0%

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

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

Stannat eller parkerat fordon inom ett avstånd om 10 

meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant
800 800 800 0 0%

Avgiftsnivån beroende på omfattning, plats och ändamål m.m. (se allmänna bestämmelser). Avgift för särskilda ofta frekventerade platser enligt bilaga 2
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Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana 

för fordon i linjetrafik
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- 

eller avstigning på busshållplats
800 800 800 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 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 0%

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 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 0%

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- 

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

Stannat eller parkerat på en taxiplats med annat fordon än 

taxi för annat ändamål än på- eller avstigning
800 800 800 0 0%

Stannat för annat ändamål än på- eller avstigning på en 

hållplats, ändamålsplats eller laddplats
800 800 800 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 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 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 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 0%

Stannat eller parkerat fordon på eller i närheten av ett 

backkrön
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd om 

10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon ej i vägens längdriktning 800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon ej så långt från körbanans 

mitt som möjligt
800 800 800 0 0%

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

Stannat eller parkerat fordon i en vägport eller tunnel 800 800 800 0 0%

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

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

Stannat eller parkerat fordon i en korsning med järnväg 

eller spårväg
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon i eller i närheten av en kurva 

där sikten är skymd
800 800 800 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 0%

Stannat eller parkerat fordon på ett sådant sätt att 

vägmärken eller trafiksignaler skyms
800 800 800 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 0%

Parkerat fordon med något hjul utanför en 

uppställningsplats eller annan markering som anger var 

parkering får ske

500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än 24 timmar i följd på vardagar, 

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

Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller 

motsvarande är synlig och läsbar
500 500 500 0 0%

Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva eller 

motsvarande har ställts in
500 500 500 0 0%

Parkerat fordon utan att tidsangivelsen på parkeringsskiva 

är synlig och läsbar
500 500 500 0 0%

Parkerat fordon framför infart till en fastighet eller så att 

fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras
800 800 800 0 0%

Parkerat fordon på en huvudled 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon på en gågata 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon i ett gångfartsområde 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon på en väg inom ett avstånd om 30 meter 

från en plankorsning
500 500 500 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 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 0%

Parkerat fordon så att det hindrar tillträde till andra fordon 

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

Stannat eller parkerat fordon inom ett område där fordon 

inte får stanna eller parkeras
800 800 800 0 0%

Stannar eller parkerat fordon på plats med förbud att 

stanna eller parkera
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon på en vändplats med förbud 

att stanna eller parkera
800 800 800 0 0%

Stannat eller parkerat fordon inom område som enligt 

detaljplan är park, plantering, friluftsområde eller liknande 

område, eller på refug eller mittskiljeremsa

500 500 500 0 0%

Parkerat fordon inom område med förbud att parkera 500 500 500 0 0%

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

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

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 1 timme 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 15 minuter 500 500 500 0 0%
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Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 2 timmar 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 24 timmar 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 30 minuter 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 4 timmar 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid, längst 48 timmar 500 500 500 0 0%

Parkerat fordon längre än tillåten tid i område med 

parkering tillåten längst 5 minuter
500 500 500 0 0%

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

Parkerat fordon på avgiftsbelagd plats utan att visa att 

avgift eller motsvarande är betald
500 500 500 0 0%

Avgift: Boendeparkering

Giltighetstid: tillsvidare

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Boendeparkeringsområde Höganäs påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Bellman påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Fålhagen påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Luthagen påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Svartbäcken påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Tuna backar påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Boendeparkeringsområde Universitetsområdet påbörjat dygn 20 20 20 0 0%

3 månader 1 200 1 200 1 200 0 0%

år 4 400 4 400 4 400 0 0%

Avgift: Flytt av fordon

Giltighetstid: Justeras enligt avtal

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Transport till uppställningsplats per fordon 1 494 1 494 0 0%

Transport till skrot per fordon 1 250 1 250 0 0%

Kortflytt per fordon 781 781 0 0%

Avgift: Upplåtelse street food

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Maj - Oktober per månad 2 500 2 543 43 2%

November - April per månad 1 000 1 017 17 2%

Avgift: Färdtjänst inom Uppsala kommun och Arlanda

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Färdtjänst

1 zon samåkning per resa 40 40 40 0 0%

1 zon ensamåkning per resa 80 80 80 0 0%

2 zoner samåkning per resa 80 80 80 0 0%

2 zoner ensamåkning per resa 160 160 160 0 0%

Till eller från Arlanda samåkning per resa 150 150 150 0 0%

Till eller från Arlanda ensamåkning per resa 300 300 300 0 0%

Avgift: Månadskort färdtjänst

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

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Arbetsresor

zon 1 per månad 525 525 615 90 17%

zon 2 per månad 750 750 840 90 12%

Till och från Stockholm per månad 1 450 1 450 1 600 150 10%

Studieresor

zon 1 per månad 525 525 560 35 7%

zon 2 per månad 750 750 560 -190 -25%

Till och från Stockholm per månad 1 450 1 450 1 060 -390 -27%

Giltighetstid tills vidare

Giltighetstid tills vidare

Taxan för 2019 justeras mot KPI för oktobermånad 2018



20 (126) 

 

 
  

Avgift: Riksfärdtjänst

SFS nr: 1993:1145

Näringsdepartimentet RST

Ändrad tom SFS 1997:782

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Riksfärdtjänst, avstånd i km

0-100 tom 25 år 73 73 73 0 0%

26 år och uppåt 105 105 105 0 0%

101-125 tom 25 år 91 91 91 0 0%

26 år och uppåt 130 130 130 0 0%

126-150 tom 25 år 115 115 115 0 0%

26 år och uppåt 165 165 165 0 0%

151-175 tom 25 år 136 136 136 0 0%

26 år och uppåt 195 195 195 0 0%

176-200 tom 25 år 154 154 154 0 0%

26 år och uppåt 220 220 220 0 0%

201-225 tom 25 år 178 178 178 0 0%

26 år och uppåt 255 255 255 0 0%

226-250 tom 25 år 192 192 192 0 0%

26 år och uppåt 275 275 275 0 0%

251-275 tom 25 år 210 210 210 0 0%

26 år och uppåt 300 300 300 0 0%

276-300 tom 25 år 224 224 224 0 0%

26 år och uppåt 320 320 320 0 0%

301-350 tom 25 år 259 259 259 0 0%

26 år och uppåt 370 370 370 0 0%

351-400 tom 25 år 294 294 294 0 0%

26 år och uppåt 420 420 420 0 0%

401-450 tom 25 år 318 318 318 0 0%

26 år och uppåt 455 455 455 0 0%

451-500 tom 25 år 336 336 336 0 0%

26 år och uppåt 480 480 480 0 0%

501-600 tom 25 år 374 374 374 0 0%

26 år och uppåt 535 535 535 0 0%

601-750 tom 25 år 420 420 420 0 0%

26 år och uppåt 600 600 600 0 0%

751-1000 tom 25 år 458 458 458 0 0%

26 år och uppåt 655 655 655 0 0%

1001-1250 tom 25 år 476 476 476 0 0%

26 år och uppåt 680 680 680 0 0%

1251-1500 tom 25 år 490 490 490 0 0%

26 år och uppåt 700 700 700 0 0%

Över 1501 tom 25 år 528 528 528 0 0%

26 år och uppåt 755 755 755 0 0%

Avgift: Fritidsodling

Taxan justeras mot KPI för oktobermånad

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Fritidsodling

Odlingslotter GSN mark kr/kvm per koloniområde Tidigare pe uthyrd lott 0,5 0,5 100%

Stadsodling kr/kvm per koloniområde Tidigare pe uthyrd lott 0 0 0%

Avgift: Tomrör

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Tomrör

50 mm kr/m 200 200 100%

110 mm kr/m 250 250 100%

Tillkommande kostnad för rör förlagda i gatumark eller torg kr/m 300 300 100%

Taxan justeras mot KPI för oktobermånad

Giltighetstid tillsvidare

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.



21 (126) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Taxa för tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden framgår i föreskriften 

(nästkommande sida) ”Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden” 

med tillhörande taxebilaga 1 och 2. Timtaxa enligt miljöbalken framgår i tabellen nedan, medan 

föreskriftens taxebilaga 1 och 2 anger ärendena och antalet tillsynstimmar taxan omfattar. 

 

 
 

  

Gäller från den 1 januari 2019.

TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Taxa enligt miljöbalken* Timme 1 085 1 150 1 150 0 0%

Taxa enligt livsmedelslagstiftningen Timme 1 080 1 150 1 150 0 0%

Extra kontroll livsmedel Timme 1 030 1 080 1 080 0 0%

Avgifter enligt alkohollagen

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Per tillfälle 10 000 10 000 12 000 2 000 20%

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

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

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Per dag/maxavgift 2000/4000 2000/4000 3 000/4 000 1 000/0 50%/0%

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

Tillsynsavgift efter en trappstegsmodell efter hur mycket 

alkohol som köpts in/maxavgift
Per år 6000/22000 6000/22000 6 000/40 000 0-18 000 0%/82%

Tillsynsavgift stadigvarande serveringstillstånd med en total 

omsättning mindre än 100 000 kr
Per år 2 000 2 000 2 000 0 0%

Gemensam serveringsyta Per tillfälle 0 0 3 000 3 000 100%

Kunskapsprov (3 försök enligt alkohollagen) Ingår i ansökn.avgift 0 0 0 0 0%

Ny ansökan då godkänt kunskapsprov ej klarats Per tillfälle 0 0 3 000 3 000 100%

Sökande  i annan kommun som gör prov här Per prov 0 0 1 500 1 500 100%

Tillägg tillsynsavgift för cateringtillstånd Per år 0 0 1 000 1 000 100%

Tillägg tillsynsavgift för sena serveringstider efter kl 01:00 Per år/timme 0 0 1 000-2 000 1 000-2 000 100%

Försenad restaurangrapport Per år 0 0 1 000 1 000 100%

Ej inkommen restaurangrapport  (underlag för tillsynsavg) Per år 22 000 22 000 40 000 18 000 82%

E-cigaretter Per år 0** 1 500 1 500 0 0%

Folköl Per år 1 000 1 000 1 000 0 0%

Receptfria läkemedel Per år 1 500 1 500 1 500 0 0%

Tobak Per år 1 500 1 500 1 500 0 0%

Lantmäteri

Biträdande handläggare Timme 850 900 900 0 0%

Förrättningslantmätare Timme 1 300 1 350 1 350 0 0%

Särskild expertkompetens Timme 1 300 1 650 1 650 0 0%

*i föreskriften "Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden" med tillhörande taxebilaga 1 och 2 framgår ärenden och antalet tillsynstimmar 

som timtaxan omfattar.

Avgift: enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt lagen om vissa receptfria läkemedel och Lantmäteri

Tillsynsavgifter för försäljning E-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Avgifter för försäljning tobak

**Ingen tillsynsavgift togs ut under 2017 på grund av avsaknad av regelverk från berörda myndigheter. 
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Uppsala kommuns taxa  

inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens  

områden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av kommunfullmäktige den 11 december 2018 
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Läsanvisning 

Taxan består av fyra delar:  

 Föreskrifter för Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område  

 Föreskrifter för Uppsala kommuns taxa enligt strålskyddslagen 

 Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden och 

verksamheter. 

 Taxebilaga 2, där antal tillsynstimmar anges för miljöfarliga verksamheter och 

hälsoskyddsverksamheter som är föremål för regelbunden tillsyn.  

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Föreskrifter Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 

 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för den 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt 

med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde när det gäller en kommunal 

myndighets verksamhet. 

 

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 naturvård- 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 hälsoskydds-

nämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-

förordningar inom miljöbalkens område överklagas, 

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 § 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.  

 

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)  
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- i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 

och 

- enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje 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 år tas ingen timavgift ut. 

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 

tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den enligt 6 § 

fastställda timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring fördelat 

på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 

75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 

2017. 

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.  

 

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

 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i 

den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 

tillfälle, tas timavgift ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader med anledning av den 

tillkommande handläggningstiden. 

 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  

 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 

§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 

Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 

dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m.  
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14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 

som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 

 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 

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

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

 

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. 

 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen 

C i 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. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan 

handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 

att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 

 

18 § För 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. Den årliga tillsynsavgiften beräknas 

genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

 

18 a § 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. 

 

18 b § 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 är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 § och ska betalas i efterskott av den som är 

verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

19 § 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. 

 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 

föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
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20 a § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter eller 

hälsoskyddsverksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 

högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga 

verksamheterna. 

 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 

med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 

anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn 

som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas 

timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.  

 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta 

åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 

tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader.  

Nedsättning av avgift m.m. 

 

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 

sättas ned eller efterskänkas.  

 

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. 

 

24 § 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 

 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uppsala kommun. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighet m.m. 

 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.  
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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 hälsoskydds-

nämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas,  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.  

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas.  

 

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 § 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.  

 

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 § 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 
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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 år tas ingen timavgift ut.  

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 

tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den enligt 6 § 

fastställda timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring fördelat 

på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 

75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 

2017. 

Avgift med anledning av anmälan  

 

9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, 

SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken kosmetiskt solarium upplåts till 

allmänheten ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgift ska erläggas av den 

som bedriver 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.  

Avgift 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 är föranledd av annan 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. 
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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 - 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 i ett enskilt fall enligt denna taxa 

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 räkning. 

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. 
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Taxebilaga 1 - Avgifter för olika ärendetyper 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs 

Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår 

i den årliga 

tillsynsavgiften 

enl. taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

STRANDSKYDD  

Prövning  

Ansökan om dispens från strandskydd. Ärende av mindre omfattning, t.ex. åtgärder 

inom tidigare beslutad tomtplats. 
5 h 

Ansökan om dispens från strandskydd. Mer omfattande ärende som kräver platsbesök 

mm. 
8 h 

Tillsyn  

Tillsyn av fastigheter inom strandskyddat område. Timavgift 

NATURRESERVAT OCH NATURMINNE  

Prövning  

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. Timavgift 

Ansökan om dispens till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservaten. Timavgift 

Tillsyn  

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  

Anmälan  

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  

Prövning av ansökan om inrättande av 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 dimensionerad för ett hushåll med 

avloppsutsläpp till mark eller vatten. 

7 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 

som är dimensionerad för 6-25 personekvivalenter.  

8 h  

Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning dimensionerad för 26-

200 personekvivalenter.  

9 h  

Ansökan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll där tillstånd 

krävs enligt föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun. 

5 h 

Ansökan om en sluten tank för vattentoalett i kombination med ansökan om tillstånd 7 h 
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för avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp till mark eller vatten 

där tillstånd krävs. 

Ändringar av tillstånd t ex. förnya tillstånd som har gått ut eller skriftlig ändring av ett 

nytt tillstånd pga. byte till likvärdig avloppsteknik. 

Timavgift 

Anmälan  

Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll. 

4 h 

Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 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 

Tillsyn  

Tillsyn små avlopp upp till 25 personekvivalenter. Timavgift 

Tillsyn små avlopp som är markbaserade och större än 25 personekvivalenter. Timavgift 

Tillsyn små avlopp större än 25 personekvivalenter som inte är markbaserade. Årlig tillsynsavgift 

enlig taxebilaga 2 

VÄRMEPUMPAR   

Prövning 

Prövning av ansökan att inrätta värmepumpsanläggning i grundvattenskyddsområde 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten avseende: 

 

Berg- eller ytjordvärmepump för 1-2 hushåll 2,5 h 

Övriga anläggningar. Timavgift 

Anmälan  

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  

Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen 

(2013:251).  

Timavgift 

Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10§ Miljöprövningsförordningen 

(2013:251).  

Timavgift 

Tillsyn   

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  

Prövning  

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 Timavgift 
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förbränningstoalett  

VERKSAMHETER  

Anmälan  

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 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 

Tillsyn   

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  

(inkl. frakt och 

transport) 

Provtagning av legionella Timavgift + 

kostnad för analys 

(inkl. frakt och 

transport) 

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  

Prövning  

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 

Tillsyn  

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  

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  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 

samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift 
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Prövning  

Inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § 

miljöbalken. 

Timavgift 

Anmälan  

Befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § 

miljöbalken. 

Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT  

12 KAP MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Anmälan 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet. 

Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BIOCIDPRODUKTER  

Prövning  

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 

Anmälan 
 

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  

Anmälan  

Att ta cistern ur bruk enligt 6 kap 1§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om 

skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  

1 h 

 

Information och registrering 

Handläggning av information enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2017:5) 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. 1 § utanför vattenskyddsområde. 

2 h 

Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor enligt 1 

kap. 1 § inom vattenskyddsområde. 

 3 h 

Registrering och granskning på utförda periodiska kontroller. 1 h 

Tillsyn  

Uppföljande tillsyn med anledning av brister som framkommit i periodisk kontroll som 

lämnats in i enlighet med 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS2017:05) om 

skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 

spilloljor. 

Timavgift 

VÄXTHUSGASER  

Information och registrering   

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser (f-gaser). 

1 h 

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § 

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser: 

 

Installerade mängder f-gaser från 14 ton men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter.   1 h 
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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 

Tillsyn  

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  

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  

Prövning av ansökan enligt Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. 

 

Glesare hämtning av slam från slamavskiljare.  Timavgift 

Tömning och spridning av slam från slamavskiljare och reningsverk på egen 

jordbruksmark. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter. 

 

Kompostering av latrin samt spridning av latrin.  Timavgift 

Kompostering och spridning av slam från slamavskiljare och reningsverk på egen 

fastighet.  

Timavgift 

Handläggning av övriga anmälningar gällande latrin och slam. Timavgift 

HUSHÅLLSAVFALL  

Prövning  

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall. 0,5 h 

Total befrielse om hämtning av hushållsavfall. Timavgift 

Prövning av övriga ansökningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering 

eller 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om egen kompostering av matavfall från ett till fem hushåll. 0,5 h 

Tömning och spridning av kalkfiltermaterial från fosforfällor. Timavgift 

Handläggning av övriga anmälningar gällande hushållsavfall. Timavgift 

ÖVRIGT  

Tillsyn   

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 

UPPDRAGSVERKSAMHET AVGIFT 

Vattenprovtagning, bullermätning eller liknande på uppdrag av enskild eller företag.  

Förutom timavgiften tas ersättning ut för att täcka kostnader för resor, analyser och 

transporter. 

Gällande timavgift 

med tillägg av 

moms 

Föreläsning inklusive restid och förberedelsetid. Gällande timavgift 

med tillägg av 

moms 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 

 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

Antal tillsynstimmar 

PN= Prövningsnivå  

 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 

 

 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 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. 

2 kap 2 § 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. 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

2 kap 3 § 

 

 

 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20-1 

1.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4 

C 

 

 

 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 

veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders 

ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 

ungar upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 

kycklingar upp till en veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 

kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 

alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 200 djurenheter 

- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 

100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 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 

2 kap 4 § 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 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

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. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   
3 kap 1 § 5.10 12 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 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 

4 kap 1 § 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. 

4 kap 2 § 10.11 72 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 

hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 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). 

4 kap 5 § 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. 

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). 

4 kap 6 § 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. 

4 kap 7 § 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 

4 kap 8 § 

 

11.10 24 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 

4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 

 

11.20 12 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som 

avses i 8 §. 

4 kap 10 § 11.30 8 C 
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    
Malm och mineral 

4 kap 11 § 

 
13.10  A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, 

om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 

2, 3, 4 eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i  A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet 

sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 40 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 

provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 112 A 
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 44 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 20 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    
Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 4 C 
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    

Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  

 

 

15.10-i1 

15.10-i2 

 

 

 

60 

28 

B 

Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton 

per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 16 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 

12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 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 

5 kap 4 § 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. 

5 kap 5 § 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. 

5 kap 6 § 15.50 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

15.50-2 

 

 

 

 

 

 

16 

 

8 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer 

än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

 

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton 

men högst 2000 ton per kalenderår. 

- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton 

men högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 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. 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 

 

 

15.80-1 

15.80-2 

 

 

 

8 

4 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton 

rökta produkter per kalenderår. 

 

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

kalenderår. 

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

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    
Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 §  15.90-i  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

5 kap 9 § 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. 

5 kap 10 § 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. 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

    
Kvarnprodukter 

5 kap 11 § 

 
15.125 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

 

 

 

 

 

 

20 

8 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 

beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 § eller endast innebär paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

- 15.1250

1 

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. 

- 15.1250

2 

2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med 

en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

    
Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 

 
15.131-i 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. 

5 kap 13 § 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. 

5 kap 14 § 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. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.1310

1 

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 

5 kap 15 § 

 
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. 

5 kap 16 § 

 
15.180 

 

 

 

 

15.180-1 

15.180-2 

15.180-3 

 

 

 

 

 

20 

16 

8 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men 

högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

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

- 15.1800

1 

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 

5 kap 17 § 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 

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 

enbart vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 

 
15.190 

 

 

 

 

 

 

 

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 §. 

5 kap 19 § 

 
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. 

- 15.2000

1 

T U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
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för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    
Glass 

5 kap 20 § 

 
15.210 

 

 

 

 

 

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 §. 

5 kap 21 § 

 
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 §. 

- 15.2200

1 

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 

5 kap 22 § 

 
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 §. 

5 kap 23 § 

 
15.240 

 

 

 

 

 

15.240-1 

15.240-2 

15.240-3 

 

 

 

 

 

 

20 

12 

8 

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 

mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

- 15.2400

1 

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. 

- 15.2400

2 

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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5 kap 24 § 

 
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 §. 

5 kap 25 § 

 
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 §. 

- 15.2600

1 

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 

5 kap 26 § 

 
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 §. 

- 15.2700

1 

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 

5 kap 27 § 

 
15.280 

 

 

 

 

15.280-5 

15.280-6 

 

 

 

 

 

20 

8 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 

kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

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

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

kalenderår. 

- 15.2800

1 

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 

5 kap 28 § 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 

5 kap 29 § 

 
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. 
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5 kap 30 § 

 
15.340 

 

 

 

 

 

 

15.340-1 

15.340-2 

 

 

 

 

 

 

 

20 

8 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling 

av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton 

men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

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

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

- 15.3400

1 

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 

5 kap 31 § 

 
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. 

5 kap 32 § 

 
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 

- 15.3600

1 

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 

5 kap 33 § 

 
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. 
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    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 

 

17.10-i1 

17.10-i2 

 

 

 

 

80 

72 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton 

textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer 

eller textilier per kalenderår. 

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier 

per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 

 

 

 

 

 

 

 

17.20-1 

 

17.20-2 

 

 

17.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

36 

 

 

28 

 

 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men 

högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 

annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 

ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 

 

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 

ton textilmaterial per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 

ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning 

av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 

ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning 

av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 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 
 7 kap 1 § 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. 

7 kap 2 § 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 §. 

 

7 kap 3 § 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. 
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    TRÄVAROR 
    

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 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. 

8 kap 2 § 20.10 16 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier 

med en produktion av 

högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller 

högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

behandling mot blånadssvamp. 

    
Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 3 § 20.20 

 

 

 

 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

 

 

 

 

 

52 

40 

 

28 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

 

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 

 

 

 

 

 

 

20.30-1 

 

20.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

12 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

- 20.3001 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. 
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Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-1 

 

 

 

20.40-2 

 

 

20.40-3 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, 

eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 

kubikmeter fast mått eller  

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 

råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 

per kalenderår. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 

3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara 

per kalenderår. 

 

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 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 

8 kap 6 § 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. 
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8 kap 7 § 20.60 

 

 

 

 

 

20.60-1 

20.60-2 

 

20.60-3 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

 

12 

C Anläggning för tillverkning av 

1. fanér eller plywood, eller 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter 

per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 

produkter av spån. 

 

-fanér eller plywood 

- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 

produkter av spån. 

- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 

spånskivor eller andra produkter av spån. 

    
Lagring av timmer 

8 kap 8 § 20.70 

 

 

 

 

 

 

 

20.70-1 

 

20.70-2 

 

 

20.70-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

16 

 

 

12 

B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) 

på land med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 

vatten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 10 §. 

 

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, 

eller 

2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på 

land med begjutning av vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 

vatten. 

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med 

begjutning av vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 

vatten. 

8 kap 9§  20.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

20.80-4 

20.80-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

8 

 

4 

12 

8 

C Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), 

om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 

lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 

vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land 

med vattenbegjutning 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land 

med vattenbegjutning. 

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 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. 
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8 kap 10 § 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 

8 kap 11 § 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 
9 kap 1 § 21.10-i  

 

 

21.10-i1 

21.10-i2 

21.10-i3 

21.10-i4 

21.10-i5 

 

 

 

88 

72 

56 

60 

48 

A Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av 

trä, returfiber eller andra fibrösa material. 

 

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 

kalenderår. 

- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 

kalenderår. 

- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 

kalenderår. 

- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 

kalenderår. 

- 21.1001 6 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 2§ 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. 

9 kap 3 § 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 
10 kap 1 § 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 §. 

10 kap 2 § 22.20 8 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 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. 
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10 kap 4 

§ 

22.40 

 

 

 

 

 

 

 

22.40-1 

 

22.40-2 

 

22.40-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

9 

 

6 

C Anläggning  

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår, eller 

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 3 §. 

 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 

kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 

kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 

kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

15 000 kvadratmeter men högst  

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 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 
11 kap 1 §  23.05 88 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 

vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i  60 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 88 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

 

11 kap 4 § 23.12-i 112 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

 

11 kap 5 § 23.13 112 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 

17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 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 §. 

11 kap 7 § 23.30 

 

23.30-1 

23.30-2 

 

 

180 

112 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 

 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
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11 kap 8 § 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. 

11 kap 9 § 23.50 48 A 
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 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 

12 kap 2 § 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 

12 kap 3 § 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 

12 kap 4 § 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 

12 kap 5 § 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 

12 kap 6 § 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 

12 kap 7 § 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 

12 kap 8 § 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 

12 kap 9 § 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 
12 kap 10 § 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 
12 kap 11 § 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 
12 kap 12 § 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 
12 kap 13 § 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 
12 kap 14 § 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 
12 kap 15 § 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 
12 kap 16 § 24.16-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår 
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12 kap 17 § 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 
12 kap 18 § 24.18-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår 
12 kap 19 § 24.19-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per 

kalenderår 
12 kap 20 § 24.20-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per 

kalenderår 
12 kap 21 § 24.21-i 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 
12 kap 22 § 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 
12 kap 23 § 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 
12 kap 24 § 24.24-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår 
12 kap 25 § 24.25-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår 
12 kap 26 § 24.26-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår 
12 kap 27 § 24.27-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår 
12 kap 28 § 24.28-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår 
12 kap 29 § 24.29-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår 
12 kap 30 § 24.30-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår 
12 kap 31 § 24.31-i 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 
12 kap 32 § 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 
12 kap 33 § 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 
12 kap 34 § 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 
12 kap 35 § 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 
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12 kap 36 § 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 
12 kap 37 § 24.37 96 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 

organismer för bekämpningsändamål 
    

Läkemedel 
12 kap 38 § 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 
12 kap 39 § 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 
12 kap 40 § 24.40 

 

 

 

 

24.40-1 

24.40-2 

24.40-3 

24.40-4 

 

 

 

 

 

28 

16 

9 

4 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

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

- Högst 500 kg per kalenderår. 
12 kap 41 § 24.41 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 
12 kap 42 § 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 
12 kap 43 § 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 
12 kap 44 § 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. 
12 kap 45 § 24.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i 

verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt 

som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är 

klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 

eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 



57 (126) 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.45-1 

24.45-2 

24.45-3 

24.45-4 

24.45-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

48 

24 

24 

9 

och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 

ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 

organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 

kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 

1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 

2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 

000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, 

eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 

-verksamheten avser läkemedelssubstanser 

-verksamheten avser sprängämnen 

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

-verksamheten avser ammunition 

12 kap 

46 § 

24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

24.46-2 

24.46-3 

 

24.46-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

16 

9 

 

8 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 

skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 

om tillverkningen sker genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, 

eller tillverkning av andra kemiska produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 



58 (126) 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

- 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. 

12 kap 

47 § 

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 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 

 

 

 

 

25.10-1 

25.10-2 

 

 

 

 

 

 

48 

32 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 

2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning 

per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 

 

 

 

 

 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

 

 

 

 

 

 

24 

 

16 

 

9 

 

6 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- 25.1101 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20  B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
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25.20-1 

 

25.20-2 

 

 

25.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

24 

 

 

16 

produkter av 

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 

kalenderår, 

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, 

eller 

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår. 

 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan 

plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 

kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 

20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 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. 

13 kap 5 § 25.40 16 B 
Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.50-1 

25.50-2 

25.50-3 

25.50-4 

 

25.50-5 

 

25.50-6 

 

25.50-7 

 

25.50-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

6 

4 

20 

 

12 

 

8 

 

6 

 

4 

 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 

per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
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- 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. 

- 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 

14 kap 1 § 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. 

14 kap 2 § 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. 

14 kap 3 § 26.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20-1 

 

26.20-2 

 

26.20-3 

 

26.20-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

16 

 

28 

 

16 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 

glas, om verksamheten innebär att 

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

 

 

14 kap 4 § 26.30 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. 

14 kap 5 § 26.40 16 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 §. 



61 (126) 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

14 kap 6 § 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. 

14 kap 7 § 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. 

14 kap 8 § 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 

14 kap 9 § 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. 
14 kap 10 § 26.80 104 B Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 9 §. 
14 kap 11 § 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. 
14 kap 12 § 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 §. 
- 26.1000

1 

4 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 

produktion på högst 5 ton per kalenderår. 
14 kap 13 §  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. 
- 26.1100

1 

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. 
14 kap 14 § 26.120 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 

kalenderår. 

- 26.1200

1 

4 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 

kalenderår. 
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Andra mineraliska produkter 

14 kap 

15 § 

26.130-i 44 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 

produkter. 

14 kap 

16 § 

26.140 44 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 

17 § 

26.150 

 

 

 

 

 

 

26.150-1 

26.150-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

12 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer 

än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

- 26.1500

1 

T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 

18 § 

26.160 8 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 

19 § 

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. 

 26.1700

1 

8 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid 

per kalenderår. 

14 kap 

20 § 

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 
15 kap 1 

§ 

27.10-i 

 

 

 

 

27.10-i1 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

 

 

 

 

 

128 

80 

 

48 

 

40 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär 

produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om 

produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton 

per kalenderår. 

 

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton 

per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen 

överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 

§ 

27.20 

 

 

 

 

 

27.20-1 

27.20-2 

 

 

 

 

 

 

56 

48 

A Anläggning för att 

1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 3 §. 

 

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

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 

 

 

 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 
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27.25-i1 

27.25-i2 

 

 

96 

64 

200 ton råstål per kalenderår. 

 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 

- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton 

råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 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. 

15 kap 5 § 27.27-i 

 

 

 

27.27-i1 

 

 

27.27-i2 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

27.27-i4 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

27.27-i8 

 

 

 

 

48 

 

 

40 

 

 

 

24 

 

 

 

12 

 

 

48 

 

 

 

40 

 

 

 

24 

 

 

 

12 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 

anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av 

mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per 

kalenderår. 

 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 

varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 

varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 

varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 

varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 

10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 

m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 

m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 

process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 32 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 

 

 

27.32-1 

27.32-2 

 

 

 

36 

24 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

 

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

- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i   B 
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 
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27.40-i1 

 

27.40-i2 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

 

32 

 

28 

 

20 

 

12 

ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller 

gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 

kalenderår där form- eller gjutsand används. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller 

gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 

kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 

 

 

 

 

27.50-1 

 

 

 

27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

16 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 eller 14 §. 

 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 

kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 

kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 

kalenderår, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 

kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår. 
15 kap 10 § 27.60 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. 
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15 kap 

11 §  

27.70-i 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

27.70-i3 

 

27.70-i4 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

27.70-i7 

 

27.70-i8 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

56 

 

28 

 

24 

 

80 

 

40 

 

28 

 

24 

 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 

producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 

produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 

processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 

80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 

20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 

3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton 

men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton 

men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton 

men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 

12 § 

27.80-i 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. 

15 kap 

13 § 

27.100-i 

 

 

 

 

27.100-i1 

27.100-i2 

 

27.100-i3 

 

 

 

 

 

 

104 

76 

 

56 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om 

produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer 

än 1 000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per 

kalenderår. 

- 27.1000

1 

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. 

15 kap 

14 § 

27.101-i 

 

 

 

27.101-i1 

27.101-i2 

 

 

 

 

68 

60 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om 

produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

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

15 kap 

15 § 

27.110 

 

 

 

27.110-1 

 

27.110-2 

 

 

 

 

28 

 

20 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 

metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 

 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 
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15 kap 

16 § 

27.120 

 

 

 

 

 

27.120-1 

27.120-2 

27.120-3 

27.120-4 

 

 

 

 

 

 

96 

68 

36 

20 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall 

ur annan råvara 

och genom andra processer än de som anges i  

11–15 §§. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

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

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

- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 

17 § 

27.130 

 

 

 

 

27.130-1 

27.130-2 

27.130-3 

27.130-4 

27.130-5 

27.130-6 

 

 

 

 

 

72 

40 

28 

20 

16 

12 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 13 eller 14 §. 

 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 

18 § 

27.140 6 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.1400

1 

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 
16 kap 1 

§ 

28.10-i 

 

 

 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

28.10-i3 

 

28.10-i4 

 

 

 

 

36 

 

28 

 

16 

 

12 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 

30 kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 

1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

16 kap 2 

§ 

28.20 

 

 

 

 

 

 

 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

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 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.20-3 

 

28.20-4 

9 

 

9 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 

000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 

100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 

§ 

28.25 

 

 

 

 

 

28.25-1 

 

28.25-2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast. 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

16 kap 4 

§ 

28.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30-1 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

20 

 

16 

 

9 

B Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 

10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 

verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 

vakuummetod. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

16 kap 5 

§ 

28.40 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. 

16 kap 6 

§ 

28.50 

 

 

 

 

 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

20 

 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller 

termisk sprutning med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 3 §. 

 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 

uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter. 
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28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

28.50-7 

 

28.50-8 

 

12 

 

 

8 

 

20 

 

12 

 

8 

 

6 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 

uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 

§ 

28.71 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. 

16 kap 8 

§ 

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 §. 

16 kap 9 

§ 

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 §. 

16 kap 

10 § 

28.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

28.95-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

6 

C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är 

en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning 

av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 

kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning 

av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter 

ovan. 

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

- 28.9501 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 
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kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen 

uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 

§ 

31.10 96 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 

innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 

§ 

31.20 44 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte 

innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 

§ 

31.30 8 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller 

kvicksilver. 

17 kap 4 

§ 

31.40-i 112 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller 

grafitisering. 

17 kap 5 

§ 

31.50 112 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 4 §. 

17 kap 6 

§ 

31.60 12 C 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    

Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 

§  

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. 

18 kap 2 

§ 

34.20 6 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

    
Motorfordon 

18 kap 3 

§ 

34.30 

 

 

 

 

 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

34.30-3 

 

34.30-4 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

34.30-7 

 

 

 

 

 

 

112 

 

80 

 

 

64 

 

32 

 

80 

 

48 

 

24 

 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 100 000 motorfordon men högst  

200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

högst 3,5 ton. 

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med 

en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med 

en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 

§ 

34.40 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 
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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 

18 kap 5 

§ 

34.50 20 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 

§ 

34.60 72 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 

tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 

kvadratmeter. 

18 kap 7 

§ 

34.70 

 

 

 

 

 

 

 

34.70-1 

 

34.70-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

40 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 

total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system 

för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 

till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 

används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men 

högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 

§ 

34.80 

 

 

 

 

 

 

34.80-1 

 

 

34.80-2 

 

 

34.80-3 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

9 

 

 

6 

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. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men 

högst 20 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 

10 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 

5 kubikmeter. 

- 34.8001 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 
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18 kap 9 

§ 

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. 

    Skeppsvarv 

18 kap 

10 § 

35.20 6 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 
19 kap 1 

§ 

   Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln 

minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 

återvinns för återanvändning där även återanvändning av 

lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som 

slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 

§ 

39.10-i 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. 

19 kap 3 

§ 

39.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-1 

 

39.15-2 

 

39.15-3 

 

 

39.15-4 

 

39.15-5 

 

 

39.15-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

44 

 

40 

 

 

52 

 

44 

 

 

52 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 

farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, 

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska 

lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen 

(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den 

förordningen. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 2 §. 

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

 

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel  

 

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

 

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

farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 
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39.15-7 

 

 

 

44 

tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, 

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 

 

19 kap 4 

§ 

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, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 

§ 

39.35 8 

 

 

 

 

 

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 

med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 

dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 

§ 

39.50 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

39.50-3 

 

 

 

 

 

 

16 

 

16 

 

9 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
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halogenerade organiska lösningsmedel 

- 39.5002 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men 

högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men 

högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 

lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 

KEMISKA PRODUKTER  
20 kap 1 

§ 

39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.60-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- 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. 
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39.60-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.60-3 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 

anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men 

högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer 

än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 

högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 

250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton 

men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 

anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men 

högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer 

än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men 

högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 

50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 

§ 

39.70 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. 



75 (126) 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

- 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. 

20 kap 3 

§ 

39.80 12 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter 

naturgas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 §. 

- 39.8001 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 

naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 

§ 

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  
21 kap 1 

§ 

   Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 

kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 

    
Anaerob biologisk behandling 

21 kap 2 

§ 

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-
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farligt avfall per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 

§ 

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 

21 kap 4 

§ 

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. 

21 kap 5 

§ 

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 §. 

21 kap 6 

§ 

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 

21 kap 7 

§ 

40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    
Förbränning 

21 kap 8 

§ 

40.40-i 

 

 

40.40-i1 

40.40-i2 

 

 

 

80 

32 

A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

mer än 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

- Gasturbin. 

21 kap 9 

§ 

40.50-i 

 

 

40.50-i1 

 

40.50-i2 

 

 

 

52 

 

32 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 

 

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

300 megawatt. 

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

100 megawatt. 

21 kap 

10 § 

40.51 28 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 

11 § 

40.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.60-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

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. 
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40.60-2 

 

 

40.60-3 

 

 

4 

 

 

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. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 

megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 

20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 

12 § 

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

20 megawatt. 

    
Vindkraft 

21 kap 

13 § 

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. 

21 kap 

14 § 

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 §. 

21 kap 

15 § 

40.100 2 C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 

eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 13 eller 14 §. 

- 40.1000

1 

T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre 

än 50 meter. 
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Värme- och kylanläggningar 

21 kap 

16 § 

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. 

21 kap 

17 § 

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. 

- 40.1200

1 

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 
22 kap 1 

§ 

45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor 

monteras ned eller avvecklas, 

från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 

avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt 

kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 

har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 

§ 

50.10 

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

 

50.10-2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 
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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. 

23 kap 2 

§ 

50.20 

 

 

 

 

 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

50.20-4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 

4 

 

T 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 

 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 

kubikmeter flytande motorbränsle.  

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 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. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    

Hamnar 

24 kap 1 

§ 

63.10 

 

 

 

 

 

63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 

63.10-6 

 

 

 

 

 

 

128 

80 

56 

32 

16 

12 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet 

på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

- 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. 

24 kap 2 

§ 

63.20 12 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig 
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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 

24 kap 

3§ 

63.30 

 

 

63.30-1 

63.30-2 

 

63.30-3 

63.30-4 

 

 

 

112 

64 

 

48 

24 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 

meter. 

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 

§. 

 

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per 

kalenderår. 

- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 

kalenderår. 

- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 

§ 

63.40 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. 

24 kap 5 

§ 

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 

- 63.1000

1 

96 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.1000

2 

60 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.1000

3 

48 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 

trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.1000

4 

T U Parkering 

- 63.1010

1 

60 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 

spårlängd över 80 kilometer. 

                                                      
1
 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 

2
 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 

3
 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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- 63.1010

2 

36 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 

person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 

kilometer. 

- 63.1010

3 

16 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 

§ 

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 
26 kap 1 

§ 

74.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 

verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av 

kemiska produkter och där någon kemisk produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 

har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 

”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 

eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 

och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 

ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 

organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 

1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 

2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 

för ozonskiktet”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
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74.10-1 

 

 

74.10-2 

20 

 

 

12 

den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 

kubikmeter per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 

den egna används för förvaring eller transport av högst 500 

kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 

§ 

74.20 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 
27 kap 1 

§ 

85.10 20 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 9 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 

§ 

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 
28 kap 1 

§  

90.10 

 

 

 

90.10-1 

 

90.10-2 

 

90.10-3 

 

 

 

 

 

64 

 

48 

 

12 

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. 

 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 

000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 

000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 

§ 

90.11 

 

 

 

 

90.11-1 

90.11-2 

90.11-3 

 

 

 

 

 

64 

48 

32 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 

eller fler. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 §. 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 

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

personer. 

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

28 kap 3 

§ 

90.15-i 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 §. 

28 kap 4 

§ 

90.16 

 

 

 

90.16-1 

 

90.16-2 

 

 

 

 

16 

 

12 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 

personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 

personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 3 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
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personekvivalenter. Gäller ej markbaserade anläggningar. 

- 90.2002 3 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 
29 kap 1 

§ 

   Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, 

materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt 

bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 

§ 

   Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma 

som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 

§ 

   Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 

§ 

   Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses 

i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 

§ 

90.180-i 

 

 

 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 

 

 

 

 

160 

 

112 

 

64 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 

tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer 

än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 

§ 

90.181-i 

 

 

 

90.181-i1 

 

90.181-i2 

 

90.181-i3 

 

 

 

 

160 

 

112 

 

64 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 

tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer 

än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 

§ 

90.190 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. 

29 kap 8 

§ 

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. 

29 kap 9 

§ 

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. 

29 kap 

10 § 

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 
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anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

29 kap 

11 § 

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. 

29 kap 

12 § 

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. 

29 kap 

13 § 

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. 

29 kap 

14 § 

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. 

29 kap 

15 § 

90.220 

 

 

 

 

 

 

 

90.220-1 

 

90.220-2 

 

90.220-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

16 

 

12 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 

tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 

anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 

16 § 

90.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.221-1 

 

90.221-2 

 

90.221-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

16 

 

12 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 

den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 

anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 90.230 4 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
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17 § 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 

- 90.2300

1 

2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per 

kalenderår. 

Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall 

eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall 

    
Deponering 

29 kap 

18 § 

90.271 

 

 

 

 

90.271-1 

 

90.271-2 

 

 

 

 

 

24 

 

12 

B Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

2. i större mängd än 1 000 ton. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 

500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 

000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 

19 § 

90.281 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. 

- 90.2800

1 

T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 

20 § 

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. 

29 kap 

21 § 

90.300-i 

 

 

 

 

 

 

90.300-i1 

 

90.300-i2 

 

90.300-i3 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

24 

 

16 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 

ton avfall per kalenderår, eller 

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig 

enligt 20 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

29 kap 

22 § 

90.310 

 

 

 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 

 

 

 

 

32 

 

20 

 

12 

B Deponering av icke-farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 90.320-i  A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton 
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23 §  

 

90.320-i1 

 

90.320-i2 

 

90.320-i3 

 

 

180 

 

128 

 

96 

farligt avfall per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 

24 § 

90.330-i 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 §. 

29 kap 

25 § 

90.340 

 

 

90.340-1 

 

90.340-2 

 

 

 

32 

 

12 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig 

enligt 23 eller 24 §. 

 

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

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 

26 § 

90.341 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. 

 90.3410

1 

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

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

29 kap 

27 § 

90.381 

 

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 §. 

29 kap 

28 § 

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 §. 

29 kap 

29 § 

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 

29 kap 

30 § 

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 
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2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

29 kap 

31 § 

90.171 

 

 

 

 

 

 

 

90.171-1 

 

90.171-2 

 

90.171-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 

4 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 

mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är 

mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.1700

1 

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 

29 kap 

32 § 

90.241-i 

 

 

 

90.241-i1 

90.241-i2 

 

 

 

 

48 

24 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 

behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt 

avfall. 

29 kap 

33 § 

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 

29 kap 

34 § 

90.131 

 

 

 

90.131-1 

 

90.131-2 

 

90.131-3 

 

90.131-4 

 

 

90.131-5 

 

 

 

 

 

28 

 

24 

 

20 

 

16 

 

 

12 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken inte endast är ringa. 

 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 

en och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på 

en och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 

och samma sammanhängande plats. 

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

29 kap 

35 § 

90.141 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 
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29 kap 

36 § 

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 §. 

29 kap 

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 

29 kap 

38 § 

90.382 T C 

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 

29 kap 

39 § 

90.375 12 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas 

är högst 2 000 ton 

    
Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 

40 § 

90.100 

 

 

 

 

 

 

 

90.100-1 

 

90.100-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

32 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår 

genom mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

50 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 

41 § 

90.110 

 

 

 

 

 

 

90.110-1 

 

90.110-2 

 

90.110-3 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

12 

 

T 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 

bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 

per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 

kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 

anläggningsandamål 

29 kap 

42 § 

90.70 

 

 

 

 

90.70-1 

 

90.70-2 

 

 

 

 

 

28 

 

24 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 

ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

75 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 

43 § 

90.80 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 
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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 

29 kap 

44 § 

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 

29 kap 

45 § 

90.119 

 

 

 

 

 

90.119-1 

 

90.119-2 

 

 

 

 

 

 

40 

 

16 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig 

enligt 46 § 2. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 

46 § 

90.120 9 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186), eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 

3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

    
Förberedelse för återanvändning 

29 kap 

47 § 

90.29 T C 

Förbereda avfall för återanvändning 

    
Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 

48 § 

90.30 

 

 

 

 

 

 

90.30-1 

 

 

90.30-2 

 

 

90.30-3 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

20 

 

 

16 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 

49 § 

90.40 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 
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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 

29 kap 

50 § 

90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

90.50-2 

 

90.50-3 

 

 

90.50-4 

 

 

90.50-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

28 

 

20 

 

 

16 

 

 

9 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 

avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 

51 § 

90.60 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 

29 kap 

52 § 

90.454-i 96 A 

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 90.455 96 A 
Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
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53 § kvicksilver i djupt bergförvar. 

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 

§. 

29 kap 

54 § 

90.457 52 A 

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 

55 § 

90.458 64 B 

Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

29 kap 

56 § 

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 

29 kap 

57 § 

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 

29 kap 

58 § 

90.460 80 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt 

avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 

59 § 

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 

29 kap 

60 § 

90.480 180 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid 

som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton 

29 kap 

61 § 

90.485 104 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid 

som är planerad att lagras är högst 100 000 ton 

29 kap 

62 § 

90.500-i 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 

från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § 

industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 

63 § 

90.510 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 

från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 

64 § 

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 

29 kap 

65 § 

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. 

29 kap 

66 § 

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 
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1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller samförbränning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 

67 § 

90.435-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.435-i1 

90.435-i2 

 

90.435-i3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

112 

 

52 

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 

11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt 

någon av de andra punkterna i denna paragraf. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 

68 § 

90.410 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. 

29 kap 

69 § 

90.420 

 

 

 

 

 

90.420-1 

 

90.420-2 

 

90.420-3 

 

90.420-4 

 

90.420-5 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

40 

 

24 

 

16 

 

12 

B 

Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 90.430 4 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 



93 (126) 

 

Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

70 § mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 

71 § 

90.440 

 

 

 

 

90.440-1 

90.440-2 

 

90.440-3 

 

 

 

 

 

180 

112 

 

52 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 

än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 

25 000 ton per kalenderår. 

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 

72 § 

90.450 

 

 

 

 

90.450-1 

 

90.450-2 

 

90.450-3 

 

 

 

 

 

44 

 

32 

 

16 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 

ton per kalenderår 

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton 

per kalenderår 

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 
30 kap 1 

§ 

92.10 12 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 

millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra 

sprängladdningar. 

30 kap 2 

§  

92.20 

 

 

 

 

92.20-1 

92.20-2 

92.20-3 

 

 

 

 

 

8 

6 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 

skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 

000 skott per kalenderår. 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 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. 

30 kap 3§ 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 
31 kap 1 § 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 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

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 
32 kap 1 § 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. 

 

    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 
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Lagrum i 

MPF 
VK/ KK 

Antal 

tillsyns-

timmar 

PN Beskrivning 

- 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 vård4  eller annat omhändertagande >10 boende. 

- 200.40-12 4 UH Lokaler för vård 5 eller annat omhändertagande ≤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. 

    Idrott och liknande 

- 200.50-1 3 UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 4 C 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor, 1¬ 2 bassänger. 

 200.50-21 6 C 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor, med 3 – 5 bassänger. 

 200.50-22 10 C 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor, med 6 bassänger eller fler. 

- 200.50-3 3 UH Strandbad. 

    Boende 

- 200.60-1 3 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. 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Gäller endast tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. 

5
 Gäller endast tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. 
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 Räddningsnämnden 

  

Taxor enligt 5 kap. lagen lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INGEN MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Ärendetyp t i l ls yn

1 Industri, kontor, m.m VK1 per tillsyn 5 925 6 058 6 247 AKI* 189 3,12%

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 5 925 6 058 6 247 AKI* 189 3,12%

3 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2B per tillsyn 6 069 6 206 6 400 AKI* 194 3,12%

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

5 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

6 Hotell VK4 per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 5 780 5 910 6 095 AKI* 185 3,12%

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 6 647 6 797 7 009 AKI* 212 3,12%

10 Brandfarlig lokal VK6 per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

11 Organisationstillsyn per tillsyn 8 092 8 275 8 533 AKI* 258 3,12%

12 Tillsyn av enskilda förhållanden per tillsyn 5 491 5 615 5 790 AKI* 175 3,12%

*90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018. 

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av ti l lstånd eller av den som til lsynen avser mot faktura när denne til lställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd til lsyn.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Om en åtgärd inte kan hänföras ti l l  en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.

När en til lsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som til lsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 219 kr ut. 

Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INGEN MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Ärendetyp t i l ls yn

1 Fyrverkeriförsäljning per tillsyn 5 058 5 172 5 334 AKI* 162 3,12%

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg per tillsyn 5 058 5 172 5 334 AKI* 162 3,12%

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg per tillsyn 5 202 5 319 5 485 AKI* 166 3,12%

4 Bensinstation obemannad per tillsyn 5 780 5 910 6 095 AKI* 185 3,12%

5 Bensinstation bemannad per tillsyn 6 503 6 649 6 857 AKI* 208 3,12%

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare per tillsyn 6 358 6 501 6 704 AKI* 203 3,12%

7
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och 

lösa behållare
per tillsyn 6 792 6 945 7 162 AKI* 217 3,12%

8
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner 

och lösa behållare
per tillsyn 7 225 7 388 7 619 AKI* 231 3,12%

9
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 

brandfarliga varor
per tillsyn 7 803 7 979 8 228 AKI* 249 3,12%

*90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018. 

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av ti l lstånd eller av den som til lsynen avser mot faktura när denne til lställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd til lsyn.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Om en åtgärd inte kan hänföras ti l l  en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.

När en til lsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som til lsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 219 kr ut. 

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 2017

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INGEN MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Ärendetyp samordnad t i l ls yn  ( LSO och LBE , avgi f t  tas  u t  en l igt  taxa för båda lags t i f tn ingarna) : 

Ärendetyp t i l ls yn  LSO

1 Industri, kontor, m.m VK1 per tillsyn 3 819 3 905 4 027 AKI* 122 3,12%

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A per tillsyn 3 819 3 905 4 027 AKI* 122 3,12%

3 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2B per tillsyn 3 916 4 004 4 129 AKI* 125 3,12%

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C per tillsyn 4 110 4 202 4 333 AKI* 131 3,12%

5 Gemensamhetsboenden VK3B per tillsyn 4 110 4 202 4 333 AKI* 131 3,12%

6 Hotell VK4 per tillsyn 4 110 4 202 4 333 AKI* 131 3,12%

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A per tillsyn 3 722 3 806 3 925 AKI* 119 3,12%

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B per tillsyn 4 110 4 202 4 333 AKI* 131 3,12%

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D per tillsyn 4 303 4 400 4 537 AKI* 137 3,12%

10 Brandfarlig lokal VK6 per tillsyn 4 110 4 202 4 333 AKI* 131 3,12%

11 Organisationstillsyn per tillsyn 5 410 5 532 5 705 AKI* 173 3,12%

Ärendetyp t i l ls yn  LBE

12 Fyrverkeriförsäljning per tillsyn 3 237 3 310 3 413 AKI* 103 3,12%

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg per tillsyn 3 237 3 310 3 413 AKI* 103 3,12%

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg per tillsyn 3 334 3 409 3 515 AKI* 106 3,12%

15 Bensinstation obemannad per tillsyn 3 721 3 805 3 924 AKI* 119 3,12%

16 Bensinstation bemannad per tillsyn 4 205 4 300 4 434 AKI* 134 3,12%

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare per tillsyn 4 108 4 201 4 332 AKI* 131 3,12%

18
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och 

lösa behållare
per tillsyn 4 422 4 521 4 662 AKI* 141 3,12%

19
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner 

och lösa behållare
per tillsyn 4 712 4 818 4 968 AKI* 150 3,12%

20
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 

brandfarliga varor
per tillsyn 5 146 5 262 5 426 AKI* 164 3,12%

*90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018. 

Verksamhetsklass (VK) enligt Boverkets byggregler (BBR).

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av ti l lstånd eller av den som til lsynen avser mot faktura när denne til lställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd til lsyn.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Om en åtgärd inte kan hänföras ti l l  en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.

När en til lsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som til lsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 219 kr ut. 
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Taxor enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INGEN MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INGEN MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Ärendetyp t i l ls tånd

1 Fyrverkeriförsäljning per tillstånd 2 746 2 807 2 895 AKI* 88 3,12%

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg per tillstånd 4 769 4 876 5 028 AKI* 152 3,12%

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg per tillstånd 5 636 5 763 5 943 AKI* 180 3,12%

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor per tillstånd 1 301 1 330 1 372 AKI* 42 3,12%

5 Bensinstation obemannad per tillstånd 5 347 5 467 5 638 AKI* 171 3,12%

6 Bensinstation bemannad per tillstånd 6 792 6 945 7 162 AKI* 217 3,12%

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare per tillstånd 5 347 5 467 5 638 AKI* 171 3,12%

8
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och 

lösa behållare
per tillstånd 6 214 6 354 6 552 AKI* 198 3,12%

9
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner 

och lösa behållare
per tillstånd 7 081 7 240 7 466 AKI* 226 3,12%

10
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 

brandfarliga varor
per tillstånd 8 526 8 718 8 990 AKI* 272 3,12%

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd per tillstånd 2 168 2 216 2 285 AKI* 69 3,12%

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara per tillstånd 4 480 4 581 4 724 AKI* 143 3,12%

13 Avslag av tillståndsansökan per tillståndsansökan 2 168 2 216 2 285 AKI* 69 3,12%

*90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018. 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av ti l lstånd eller av den som til lsynen avser mot faktura när denne til lställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd til lsyn.

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 2017

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Enfami l jshus  ( småhus)

1 Rengöring per objekt per objekt 538 545 560 AKI* 15 2,74%

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus per objekt 206 209 215 AKI* 6 2,74%

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet per objekt 275 279 287 AKI* 8 2,74%

4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid per objekt 1 075 1 091 1 121 AKI* 30 2,74%

5
Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför 

ordinarie arbetstid
per objekt 413 419 430 AKI* 11 2,74%

6
Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, 

utanför ordinarie arbetstid
per objekt 550 558 573 AKI* 15 2,74%

7 Brandskyddskontroll per objekt per objekt 975 989 1 016 AKI* 27 2,74%

8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus per objekt 300 304 312 AKI* 8 2,74%

9
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma 

fastighet
per objekt 400 406 417 AKI* 11 2,74%

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid per objekt 1 950 1 979 2 033 AKI* 54 2,74%

11
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, 

utanför ordinarie arbetstid
per objekt 600 609 626 AKI* 17 2,74%

12
Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma 

fastighet, utanför ordinarie arbetstid
per objekt 800 812 834 AKI* 22 2,74%

13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt per objekt 1 288 1 306 1 342 AKI* 36 2,74%

14
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande 

objekt i samma hus
per objekt 500 507 521 AKI* 14 2,74%

15
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande 

objekt på samma fasighet
per objekt 663 672 690 AKI* 18 2,74%

16
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, 

utanför ordinarie arbetstid
per objekt 2 575 2 613 2 684 AKI* 71 2,74%

17
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande 

objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid
per objekt 1 000 1 015 1 043 AKI* 28 2,74%

18
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande 

objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid
per objekt 1 325 1 344 1 381 AKI* 37 2,74%

19
Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd 

brandskyddskontroll
per objekt 750 761 782 AKI* 21 2,74%

20
Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd 

brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid
per objekt 1 500 1 522 1 564 AKI* 42 2,74%

21
Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig 

rengöring och brandskyddskontroll
per bokad tid 250 254 261 AKI* 7 2,74%

22
I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras 

orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare
per bokad tid 250 254 261 AKI* 7 2,74%

23
Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med 

fastlandet
per bokad tid 150 152 156 AKI* 4 2,74%

90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018.

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 2017

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

INDEXÖKNING

2019

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Övriga fas t igheter (andra fas t igheter än  en fami l jhus )

1 Rengöring per mantimme per mantimme 613 621 638 AKI* 17 2,74%

2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid per mantimme 1 225 1 243 1 277 AKI* 34 2,74%

3 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme per mantimme 888 900 925 AKI* 25 2,74%

4
Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför 

ordinarie arbetstid
per mantimme 1 775 1 801 1 850 AKI* 49 2,74%

5 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme per mantimme 788 799 821 AKI* 22 2,74%

6
Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, 

utanför ordinarie arbetstid
per mantimme 1 575 1 598 1 642 AKI* 44 2,74%

7
Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig 

rengöring och brandskyddskontroll
per bokad tid 250 254 261 AKI* 7 2,74%

8
I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras 

orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare
per bokad tid 250 254 261 AKI* 7 2,74%

9
Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med 

fastlandet
per bokad tid 150 152 156 AKI* 4 2,74%

90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2017 jämfört med juni 2018.

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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Kulturnämnden 

 
  

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT
Noter

Avgifter Bibliotek Uppsala

Avgi f ter i  samband med bibl ioteks lån :

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

Högsta avgift per återlämningstillfälle kr 100 100 100 0 0%

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

Avgi f ter bort tappade böcker, f i lmer m.m. 0

Vuxenbok inkl. ljudbok kr/st 300 300 300 0 0%

Barn- och ungdomsbok inkl. ljudbok kr/st 150 150 150 0 0%

Pocketbok kr/st 150 150 150 0 0%

Tidskrifter, enstaka nummer kr/st 150 150 150 0 0%

DVD med lånerättigheter för bibliotek kr/st 500 500 500 0 0%

Musik-CD kr/st 200 200 200 0 0%

TV-spel kr/st 500 500 500 0 0%

Dyrbart och svårersättligt material t ex språkkurser kr/st Individuell avgift Individuell avgift Individuell avgift 1

Fjärrlån kr/st
Taxa från utlånande 

bibliotek

Taxa från utlånande 

bibliotek

Taxa från utlånande 

bibliotek

Bibl ioteks lånekort

Första bibliotekslånekortet kr/st 0 0 0 0 0%

Nytt bibliotekslånekort, vuxen kr/st 20 20 20 0 0%

Nytt bibliotekslånekort, barn till och med 18 år kr/st 10 10 10 0 0%

Kopieringskostnad 0

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

A3 svartvit kopia kr/st 4 4 4 0 0%

A4 färgkopia kr/st 6 6 6 0 0%

A3 färgkopia kr/st 12 12 12 0 0%

Faxkostnader Got tsundabibl ioteket 0

Inom Sverige, första sidan kr 10 10 10 0 0%

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

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

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

Mottagning av fax kr/sida 5 5 5 0 0%

Hyra av lokal  inom Bibl iotek Uppsala 0

Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket till ideella föreningar, 

organisationer och till andra kommunala verksamheter
halv dag 1 500 1 500 1 500 0 0%

2
Hyra av Mallas sal på Stadsbiblioteket till ideella föreningar, 

organisationer och till andra kommunala verksamheter
hel dag 3 000 3 000 3 000 0 0%

2
Hyra av lokal exklusive Mallas sal till ideella föreningar, organisationer 

och till andra kommunala verksamheter
halv dag 500 500 500 0 0%

2
Hyra av lokal exklusive Mallas sal till ideella föreningar, organisationer 

och till andra kommunala verksamheter
hel dag 1 000 1 000 1 000 0 0%

2
Hyra av Glasgården till ideella föreningar, organisationer och andra 

kommunala verksamheter
halv dag 2 500 2 500 2 500 0 0%

2

Hyra av Mallas sal, Glasgården eller annan lokal till kommersiella aktörer del/hel dag Individuell avgift Individuell avgift Individuell avgift
1,3

Gu idn ing

Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner kr/guidning 400 800 800 0 0%

Guidning allmänhet (grupp) under öppettid t o m 20 perser kr/guidning 800 800 800 0 0%

Guidning allmänhet (grupp) under öppettid, 20-40 personer kr/guidning 1 300 1 300 1 300 0 0%

Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, t o m 20 personer kr/guidning 1 200 1 200 1 200 0 0%

Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, 20-40 personer kr/guidning 1 700 1 700 1 700 0 0%

Hyra av "Biolabbet" :

Hyra under öppettid kr/dag 800 800 800 0 0%

Hyra efter öppettid kr/dag 1 200 1 200 1 200 0 0%

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

3) Hyresnivån bestäms i dalog mellan Bibliotek Uppsala och hyresgästen. 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 biblioteketes lokaler som avses.

1) Avgiften beslutas av Bibliotek Uppsalas avdelningschef. 

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Avgifter Biotopia

2) För all uthyrning till ideella föreningar, organisationer och till andra kommunala verksamheter förbehåller sig Bibliotek uppsala rätten att revidera hyresnivån uppåt i de fall där hyresgästen avser 

att ta ut någon form av avgift för deltagande i sammankomsten och där intäkten kan antas blir större än de sammanlagda kostnaderna för arrangemanget
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LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT
Noter

Hyra Grand

Ideell förening - Salongen kr/tim 40 105 105 0 0%

Studieförbund - Salongen kr/tim 150 195 195 0 0%

Företag, kommunal verksamhet eller privatperson - Salongen kr/tim 300 300 300 0 0%

Tekn ikhyra Grand

Stora ljudanläggningen inklusive ljus kr/tim 500 500 500 0 0%

Lilla ljudanläggninge kr/tillfälle, dygn 500 500 500 0 0%

Backline kr/tillfälle 750 750 0 0%

Hyra Al l is  (Danssal , Kampsport , Atel jé, Kon ferensrum, Fören ingskontor, Teaterrum) 4
Ideell förening kr/tim 105 105 105 0 0%

Studieförbund - Salongen kr/tim 195 195 195 0 0%

Företag, kommunal verksamhet eller privatperson kr/tim 300 300 300 0 0%

Entréavgi f ter Al l is :

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

Endagskort, studerande kr/st 60 80 80 0 0%

Endagskort, vuxen kr/st 100 120 120 0 0%

10-besökskort, 0-18 år kr/st 300 300 300 0 0%

10-besökskort, studerande kr/st 450 490 490 0 0%

10-besökskort, vuxen kr/st 750 790 790 0 0%

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

25-besökskort, studerande kr/st 1 050 1 150 1 150 0 0%

25-besökskort, vuxen kr/st 1 750 1 850 1 850 0 0%

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

Månadskort, studerande kr/st 195 240 240 0 0%

Månadskort, vuxen kr/st 325 390 390 0 0%

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

Halvårskort, studerande kr/st 750 900 900 0 0%

Halvårskort, vuxen kr/st 1 250 1 490 1 490 0 0%

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

Familjeentré, studerande kr/st 250 250 250 0 0%

Familjeentré, vuxen kr/st 250 250 250 0 0%

Fri t idsklubb:

Månadsavgift kr/mån 200 200 200 0 0%

Syskonrabatt kr/mån/syskon -50 -50 -50 0 0%

4) Fritid Uppsala ansvar för Allaktivitetshuset (Allis) från och med 2017.

Hyra av lokal :

För barnverksamhet kr/timme 0 0 0 0 0%

Ideella föreningar med verksamhet för vuxna kr/timme 50 50 50 0 0%

Företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner kr/timme 250 250 250 0 0%

Matsal/allsal hel-/halvdag ny fr o m 2019 2 000

Biljetter kr/föreställning varierande avgift 5
Lokalhyra kr/lokal varierande avgift 5
Serviceavgift på biljettpriser, 0-50 kronor kr/biljett 0 0 0 0 0%

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

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

Visn ing:

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

Skolvisning kr/st 0 0 0 0 0%

Allmän visning kr/st 0 0 0 0 0%

Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner kr/st 400 1 000 1 000 0 0%

Bokad visning kl 8-17, t o m 25 personer kr/st 1 000 1 000 1 000 0 0%

Bokad visning kväll, t o m 25 personer kr/st 1 500 1 500 1 500 0 0%

Bokad visning helg, t o m 25 personer kr/st 1 800 2 000 2 000 0 0%

Kurser och program kr/st varierande avgift varierande avgift 6
6) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart.  Beslutas av Uppsala konstmuseums avdelningschef. 

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

5) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Reginateaterns avdelningschef.

Avgifter Fritid Uppsala

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Avgifter Kulturcentrum

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Avgifter Reginateatern

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

Avgifter Uppsala konstmuseum
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LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT
Noter

Terminsavgi f ter *

Ämneskurs - musik (6-20 år) kr/termin 1 200 1 200 950 -250 -21%

Ämneskurs - musik (21 år- ) kr/termin 2 300 2 300 2 500 200 9%

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

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

Gruppundervisning - musik (tre eller fler elever) kr/termin 650 650 slopas n/a n/a 7
Funktionsinriktad musikterapi, FMT (barn/ungdom) kr/termin 650 650-1200 950 300/-250 46%/-21% 8
Funktionsinriktad musikterapi FMT (21 år - ) kr/termin 1 200 1200-2300 950 -250/-1350 -21%/-59% 8
Kör/orkester (enbart) kr/termin 200 200 500 300 150% 9

Familjeavgift – musik 

(maxbelopp när fler syskon är elever men inkluderar ej instrumenthyra)
kr/termin 2 100 2 100 2 100 0 0%

10
Instrumenthyra kr/termin 500 500 500 0 0%

Uthyrning av lokal kr/lokal varierande avgift 11

7) Gruppavgiften stryks som separat avgift.

11) Avgiften varierar beroende på produktion och samarbetspart. Beslutas av Uppsala kulturskolas avdelningschef.

Avgifter Uppsala kulturskola

8) Den lägre avgiften i nuvarande terminsavgift gäller deltagare som går varannan vecka

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

Giltighetstid: Gäller från den 1 januari 2019

* Terminsavgifter i kolumnen taxa 2019 gäller retroaktivt fr o m höstterminen 2018 utom för familjeavgift som gäller fr o m 2019.

10) Maxtaxan gäller för maximalt två kurser per barn, varav maximalt en instrumentkurs per barn.
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Idrott- och fritidsnämnden  

 

Avgift: Markeringsavgift

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

1.1 Kategori 1 Timme 150 155 Endast matcbokning

1.2 Kategori 2 Timme 350 361 Ej möjlig

1.3 Kategori 3 Timme 9 600 9 890 Ej möjlig

Studenternas IP vinter, bandybana 0

2.1 Kategori 1 Timme 300 309 318 9 3%

2.2 Kategori 2 Timme 560 577 593 16 3%

2.3 Kategori 3 Timme 2 900 2 988 3 072 84 3%

Friidrottsarena Gränby 0

3.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

3.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

3.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

4.1 Kategori 1 Timme 160 165 170 5 3%

4.2 Kategori 2 Timme 380 391 402 11 3%

4.3 Kategori 3 Timme 1 500 1 545 1 588 43 3%

Anders Diöshallen, vecka 11-v 1

5.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

5.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

5.3 Kategori 3 Timme 750 773 795 22 3%

Anders Diöshallen, vecka 2-v 10

6.1 Kategori 1 Timme 300 309 318 9 3%

6.2 Kategori 2 Timme 430 443 455 12 3%

6.3 Kategori 3 Timme 1 100 1 133 1 165 32 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner A-planer

7.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

7.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

7.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner B-planer

8.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

8.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

8.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner C-planer

9.1 Kategori 1 Timme 110 113 116 3 3%

9.2 Kategori 2 Timme 250 258 265 7 3%

9.3 Kategori 3 Timme 390 402 413 11 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner 9-spel

10.1 Kategori 1 Timme 55 57 59 2 4%

10.2 Kategori 2 Timme 110 113 116 3 3%

10.3 Kategori 3 Timme 225 232 238 6 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner 7-spel

11.1 Kategori 1 Timme 55 57 59 2 4%

11.2 Kategori 2 Timme 110 113 116 3 3%

11.3 Kategori 3 Timme 225 232 238 6 3%

Fotbollsplaner, gräsplaner 5-spel

12.1 Kategori 1 Timme 55 57 59 2 4%

12.2 Kategori 2 Timme 110 113 116 3 3%

12.3 Kategori 3 Timme 225 232 238 6 3%

Gäller från den 1 januari 2019.

Studenternas IP sommar, fotbollsplan

Gränby ishallar vinter, rink, per bana
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Konstgräs Löten uppvärmd

13.1 Kategori 1 Timme 560 577 593 16 3%

13.2 Kategori 2 Timme 560 577 593 16 3%

13.3 Kategori 3 Timme 1 800 1 854 1 906 52 3%

Konstgräsplaner 11-spel

14.1 Kategori 1 Timme 300 309 318 9 3%

14.2 Kategori 2 Timme 430 443 455 12 3%

14.3 Kategori 3 Timme 1 100 1 133 1 165 32 3%

Konstgräsplaner 7-spel

15.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

15.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

15.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

16.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

16.2 Kategori 2 Timme 350 361 371 10 3%

16.3 Kategori 3 Timme 560 577 594 17 3%

17.1 Kategori 1 Timme 75 77 79 2 3%

17.2 Kategori 2 Timme 175 180 185 5 3%

17.3 Kategori 3 Timme 280 288 296 8 3%

Grusplaner, 11-spel

18.1 Kategori 1 Timme 90 93 96 3 3%

18.2 Kategori 2 Timme 165 170 175 5 3%

18.3 Kategori 3 Timme 225 232 238 6 3%

Grusplaner, 7-spel

19.1 Kategori 1 Timme 45 46 47 1 2%

19.2 Kategori 2 Timme 80 82 84 2 2%

19.3 Kategori 3 Timme 225 232 238 6 3%

Omklädningsrum, per rum

20.1 Kategori 1 Timme 90 93 96 3 3%

20.2 Kategori 2 Timme 120 124 127 3 2%

20.3 Kategori 3 Timme 120 124 127 3 2%

Idrottshallar

Idrottshall stor > 600 kvm

21.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

21.2 Kategori 2 Timme 280 288 296 8 3%

21.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

Idrottshall liten

21.1 Kategori 1 Timme 105 108 111 3 3%

21.2 Kategori 2 Timme 195 201 207 6 3%

21.3 Kategori 3 Timme 290 299 307 8 3%

Övernattning i liten idrottshall

Vardagar kl 20.00-06.00

Helger kl 18.00-08.00

22.1 Kategori 1 Dygn 1 050 1 082 1 112 30 3%

22.2 Kategori 2 Dygn 1 050 1 082 1 112 30 3%

22.3 Kategori 3 Dygn 1 050 1 082 1 112 30 3%

Konstgräsplaner, vecka 2 - v10 vintersäsong

Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 11-spel

Konstgräsplaner, vecka 11 - v1, 7-spel
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Övernattning i stor idrottshall

Vardagar kl 20.00-06.00

Helger kl 18.00-08.00

23.1 Kategori 1 Dygn 1 650 1 700 1 748 48 3%

23.2 Kategori 2 Dygn 1 650 1 700 1 748 48 3%

23.4 Kategori 3 Dygn 1 650 1 700 1 748 48 3%

Simbana

50 meter

Kategori 1 0 111 111 100%

Kategori 2 Ej möjlig

Kategori 3 Ej möjlig

25 meter 0 56 56 100%

Kategori 1 Ej möjlig

Kategori 2 Ej möjlig

Almunge simhall

24.1 Kategori 1 Timme 430 443 455 12 3%

24.2 Kategori 2 Timme 430 443 455 12 3%

24.3 Kategori 3 Timme 430 443 455 12 3%

Skidlift Sunnersta

Vardagar utom skollov kl 09.30-17.00

25.1 Kategori 1 Timme 150 155 159 4 3%

25.2 Kategori 2 Timme 355 366 376 10 3%

25.3 Kategori 3 Timme 560 577 593 16 3%

Dagkort barn upp till 6 år Dag Gratis

Dagkort barn mellan 7-17 år Dag 100 100 100 0 0%

Dagkort senior 65 år och över Dag 100 100 100 0 0%

Dagkort  vuxen Dag 100 100 200 100 100%

Säsongskort Säsong 600 600 1 200 600 100%

Kap

Kategori 1 155 159 4 3%

Kategori 2 155 159 4 3%

Kategori 3 155 318 163 105%

Pilsbo lägergård

Dygn kl 13.00-11.00

26.1 Kategori 1 Dygn 1 290 1 329 1 366 37 3%

26.2 Kategori 2 Dygn 3 620 3 729 3 833 104 3%

26.3 Kategori 3 Dygn 3 620 3 729 3 833 104 3%

Grand, nedre plan vardagar

27.1 Kategori 1 Timme 40 105 108 3 3%

27.2 Kategori 2 Timme 150 195 200 5 3%

27.3 Kategori 3 Timme 159 300 308 8 3%

Övriga lokaler i Grand utgår

30.1 Kategori 1 Tillfälle 500 500 514 14 3%

30.2 Kategori 2 Tillfälle 500 500 514 14 3%

30.3 Kategori 3 Tillfälle 531 500 514 14 3%

31.1 Kategori 1 Tillfälle 500 500 514 14 3%

31.2 Kategori 2 Tillfälle 500 500 514 14 3%

31.3 Kategori 3 Tillfälle 531 500 514 14 3%

32.1 Kategori 1 Tillfälle 750 750 771 21 3%

32.2 Kategori 2 Tillfälle 750 750 771 21 3%

32.3 Kategori 3 Tillfälle 796 750 771 21 3%

Ljud- och ljusanläggning, lilla PA-anläggningen

Ljud- och ljusanläggning, stora PA-anläggningen

Ljud- och ljusanläggning, Backline-anläggningen
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Mobilt bredband

33.1 Kategori 1
Påbörjat 

dygn
100 103 106 3 3%

33.2 Kategori 2
Påbörjat 

dygn
200 206 212 6 3%

33.3 Kategori 3 
Påbörjat 

dygn
212 219 225 6 3%

34.1 Kategori 1 Timme 16 30 31 1 3%

34.2 Kategori 2 Timme 60 112 115 3 3%

34.3 Kategori 3 Timme 120 225 231 6 3%

35.1 Kategori 1 Timme 29 54 56 2 4%

35.2 Kategori 2 Timme 105 197 203 6 3%

35.3 Kategori 3 Timme 210 394 406 12 3%

36.1 Kategori 1 Timme 40 75 77 2 3%

36.2 Kategori 2 Timme 150 281 289 8 3%

36.3 Kategori 3 Timme 300 562 578 16 3%

37.1 Kategori 1 Timme 24 45 46 1 2%

37.2 Kategori 2 Timme 60 112 115 3 3%

37.3 Kategori 3 Timme 120 225 231 6 3%

38.1 Kategori 1 Dygn 0 0 400 400 100%

38.2 Kategori 2 Dygn 0 0 400 400 100%

38.3 Kategori 3 Dygn 0 0 400 400 100%

Bygdegård

Bokas direkt av respektive bygdegård Utgår ur IFN:s prislista

Idrottshall skolor

40.1 Stor hall Timme 560 577 596 19 3%

40.2 Mellanstorhall Timme 439 452 465 13 3%

40.3 Liten hall Timme 296 305 314 9 3%

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Allmännyttiga ideella föreningar i Uppsala kommun för verksamhet/träning. 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.

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

Övriga förhyrare; till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner, samt distrikts- och riksförbund. 

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

arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.

Skollokaler och övriga lokaler, kök/pentry

Skollokaler och övriga lokaler, övernattning i klassrum

Skolornas hyror för idrottslokaler sker enligt 

självkostnadsprincipen 

Skollokaler och övriga lokaler, ämnessal/skrivsal

Skollokaler och övriga lokaler, skolrestaurang/matsal

Skollokaler och övriga lokaler, lärosal
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Utbildningsnämnden 

 

  

Avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedgogisk omsorg 2019

Gäller från den 1 januari 2019. 

Avgiften beror på hushållets månadsinkomst före skatt. Det finns ett avgiftstak för hur mycket vårdnadshavare som mest behöver betala.

AVGIFTEN AVSER ENHET

AVGIFT I % AV 

MÅNADSINKOMST, 

BRUTTO

AVGIFTSTAK

2017

AVGIFTSTAK

2018

AVGIFTSTAK

2019

FÖRÄNDRING 

2019

KRONOR

FÖRÄNDRING 

2019

PROCENT

Föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) 45 390 kr 46 080 kr *)

Barn 1 kr per månad och barn 3% 1 362 kr 1 382 kr *

Barn 2 kr per månad och barn 2% 908 kr 922 kr *

Barn 3 kr per månad och barn 1% 454 kr 461 kr *

Föräldraavgifter inom fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) 45 390 kr 46 080 kr *)

Barn 1 kr per månad och barn 2% 908 kr 922 kr *

Barn 2 kr per månad och barn 1% 454 kr 461 kr *

Barn 3 kr per månad och barn 1% 454 kr 461 kr *

*) Maxtaket indexeras varje år. Skolverket beräknar avgiftsnivåerna för kommande år utifrån hur Sveriges inkomstindex förändras 

mellan åren, det vill säga måttet på den genomsnittliga inkomsten i Sverige. Statliga pensionsmyndigheten har i uppgift att beräkna 

inkomstindex vilket regeringen sedan beslutar om som ett nytt index i november.
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Socialnämnden 

  

Underhållsstöd

TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Avgi f t  för vårdnadshavare t i l l  placerade barn

underhållsstödet höjdes from 1 jan 2018 med 150 

kr/mån för barn 15-18 år
1 573 1 573 1 723 150 10%

from 1 juli 2018 höjs underhållsstödet för barn 11-14 år 

med 150 kr/mån
1 573 1 723 150 10%

from 1 juli 2018 höjs underhållsstödet för barn 15-18 år 

med ytterligare 350 kr/mån
1 573 2 073 500 32%

From 1 jan 2018 höjs gränsen för vad en förälder får 

tjäna innan de blir betalningsskyldiga gentemot 

Försäkringskassan. Beloppet höjs från 100.000 kr/år till 

120.000 kr/år

Enligt SoL 8 Kap. 1§ andra stycket

Egenavgifter

TAXAN/AVGIFTEN AVSER

TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

Vård-och behandlingsinsatser vuxna (heldygnsvård) 80 80 80 0 0%

Enligt SoL 8 Kap. 1§

Familjerådgivning per samtal 200 250 250 0 0%

From 2018 infördes en avgift på 100 kr för samtal som avbokades samma dag0 100 100 0 0%



108 (126) 

 

Omsorgsnämnden och Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen har gemensamt berett tillämpningsanvisningarna för 

avgifter inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Förslaget till nya tillämpningsanvisningar följer 

efter tabellerna med taxor och avgifter. De nya tilläggen i tillämpningsanvisningarna 2019 är 

rödmarkerade. 

 

 
 

TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET
TAXA 2017 

KRONOR 

TAXA 2018 

KRONOR 
MEDEL R9 2018

TAXA 2019  

KRONOR 

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

INGÅR I 

MAXTAXA**

Ordinärt boende

Hemtjänst Kronor per timme 250 254 322 275 kr/timme 21 kr/timme 8% Ja

Matdistribution  
Kronor per 

matlåda
50 51 54 58 kr/matlåda 7 kr/matlåda 14% Nej

Trygghetslarm ordinärt 

boende
Kronor per månad 201 204 205 0,45% av PBB  -  - Ja

Legitimerad HS-insats för 

personer <85 år
Kronor per besök 100 101 - 150 kr/besök 49 kronor/besök 49% Ja

Korttidsboende

Omsorg Kronor per dygn 67 68 71

1/30 av maxtaxa 

vårdboende per 

dygn

 -  - Ja

Matservice Kronor per dygn 101 102 108

1/30 av maxtaxa 

måltider 

vårdboende per 

dygn

 -  - Nej

Vård- och omsorgsboende

Omsorg Kronor per månad 2013 2 044 2 044

Max en tolfedel av 

53,92% av PBB 

(maxtaxa)

 -  - Ja

Matservice Kronor per månad 3020 3 067 3 107 6,74% av PBB  -  - Nej

Dagverksamhet

Måltider inkl kaffe Kronor per dag 50 51 66 61 kr/dag 10 kr/dag 20% Nej

Förbrukningsartiklar 

m.m. boende

Lakan Kronor per månad 100 102 102 0,22% av PBB  -  - Nej

Förbrukningsartiklar Kronor per månad 122 124 124 0,27% av PBB  -  - Nej

Bostad med särskild service SoL, HVB

Omsorg Kronor per månad 1467

1467 kr 

1.1.2018, 1756 

kr 1.7.2018

Max en tolfedel av 

53,92% av PBB 

(maxtaxa)

cirka 300 

kr/månad från       

1 juli 2018

17% Ja

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolftedel av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2018: 2 044 kr/månad)
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Enhet
Taxa 2018 i 

kronor 
Taxa 2019 i kronor

Förändring i 

procent

Lusthuset

Besöksavgift uppsalabor vuxna från 21 

år
Kronor per besök 30 30 0%

Besöksavgift boende annan kommun Kronor per besök 100 100 0%

Introduktion till ny personal – externa 

utförare betalar
Kronor per gång 750 750 0%

Måltidsavgift korttidsvistelse LSS

Måltider barn och ungdomar, heldag Kronor per dygn 71 0,156 % av PBB 0%

Måltider barn och ungdomar, halvdag Kronor 36
hälften av 

ovanstående
0%

Måltider vuxna från 21 år, heldag Kronor per dygn 101 0,22 % av PBB 0%

Måltider vuxna från 21 år, halvdag Kronor 53
hälften av 

ovanstående
0%

Måltidsavgift kontaktfamilj SoL/ LSS

Måltider barn och ungdomar, heldag Kronor per dygn 71 0,156 % av PBB 0%

Måltider barn och ungdomar, halvdag Kronor 36 hälften av ovanståde 0%

Måltider vuxna från 21 år, heldag Kronor per dygn 101 0,22 % av PBB 0%

Måltider vuxna från 21 år, halvdag Kronor 53 hälften av ovanståde 0%

Måltidsavgift hem för vård eller boende

Måltider barn och ungdomar, heldag Kronor per dygn 71 0,156 % av PBB 0%

Måltider barn och ungdomar, halvdag Kronor 36 hälften av ovanståde 0%

Korttidstillsyn 

Kost 12-21 år
Kronor per 

månad
200 200 0%

Bostad med särskild service LSS 9 § 8

Boendeavgift för barn och ungdomar 

under 18 år

Enligt samma 

schablon som 

underhålls-stödet 

per mån per 

förälder, mat 

ingår

>15 år: 1573 kr 

per månad, <15 

år: 1573 kr per 

månad, från 1 

februari 1723 kr 

per månad, från 1 

augusti 2073 kr 

per månad

Enligt samma 

schablon som 

underhålls-stödet per 

mån per förälder, mat 

ingår

Boendeavgift för ungdomar från 1 juli 

det året de fyller 19 år
kronor per månad 2 275  5 % av PBB
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR INOM  
OMSORGERNA OM ÄLDRE OCH  

FUNKTIONSNEDSATTA  
I  

UPPSALA KOMMUN 2019 1 

                                                 
1   

enligt § 139 ALN-2007-0127.11; att uppdra till äldrenämnden att göra erforderliga 

kompletteringar och justeringar av tillämpningsreglerna för avgiftssystemet för 

äldre- och funktionsnedsatta. 
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1. Allmänt 

 
 

 

Dessa tillämpningsanvisningar gäller för handläggning av avgifter för bistånds- 

bedömda insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt social- 

tjänstlagen
6
. 

1.1 Lagrum  

Kommunens avgiftssystem och tillämpningsregler för avgifter för omsorgerna om äldre- och 

funktionsnedsatta styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande: 

 

  Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Inkomstskattelagen (1999:1229) 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

 Förvaltningslagen (2017:900) 

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 Hyreslagen (12 kap Jordabalken (1970:994)) 

 Arkivlagen (1999:782) 

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

 Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47)  

1.2 Huvudprinciper i avgiftssystemet 

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för boende, hjälp i hemmet, service 

och omvårdnad, inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte har kvar tillräckliga medel för 

sina personliga behov och andra normala levnadskostnader, ett s.k. förbehållsbelopp. Kommunen 

beräknar förbehållsbeloppet utifrån ett minimibelopp
7
 som fastställts i socialtjänstlagen. Till 

minimibeloppet läggs den enskildes bostadskostnader. De avgifter som ska räknas samman finns 

redovisade under kapitel 2. 

1.2.1 Högkostnadsskydd 
Avgiften

8
 för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende samt kommunal hälso-och sjukvård (av 

sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast) får uppgå till högst en tolftedel av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet, som årligen fastställs av regeringen.   

 

Avgiftstaket gäller för varje vårdtagare var för sig, således även för makar, registrerade partners och 

sammanboende oavsett om båda eller en av parterna har en biståndsbedömd insats. 

                                                      
6
 Personer med funktionsnedsättning med beslut enligt LSS betalar ingen omsorgsavgift. Däremot utgår avgifter 

för mat, hyra samt hälso- och sjukvård.  
7 
Se förklaring av minimibelopp under punkt 5.1 

8
 Enligt 8 kap 5 § 1 socialtjänstlagen 
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Detta högkostnadsskydd gäller även för omvårdnadsavgiften samt HS-insats vid bostäder med särskild 

service.  

1.2.2 Avgiftsutrymme  
För att beräkna det individuella avgiftsutrymmet avräknas skatter, bostadskostnad samt minimibelopp 

från den enskildes bruttoinkomster. 

De sammanlagda avgifterna får inte överstiga avgiftsutrymmet och inte heller avgiftstaket (maxtaxan) 

enligt föregående punkt. Om de sammanlagda avgifterna är högre än avgiftsutrymmet korrigeras 

avgifterna ned till avgiftstaket.  

 

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt: 

 

 +Bruttoinkomster inkl. ev. bostadstillägg el. motsvarande 

 - skatter som ingår i inkomstbegreppet
9
 

 - faktisk boendekostnad 

 - minimibelopp (generellt) 

 - minimibelopp (individuellt)
 10

  

 = disponibelt avgiftsutrymme  

1.2.3 Negativt avgiftsutrymme 
Om det disponibla avgiftsutrymmet blir noll eller negativt tas ingen omvårdnadsavgift och/ eller HS-

avgift ut. Vid negativt avgiftsutrymme reduceras också avgiften för matkostnaden på vård- och 

omsorgsboende, bostad med särskild service och HVB  med det negativa avgiftsutrymmet, dock som 

mest ner till Konsumentverkets beräkning av skäliga levnadskostnader för livsmedel för aktuellt år. 

När reducering sker del av månad beräknas det per dag med en 365:e del av beräknad årskostnad. 

 

Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst, kapitalinkomst och/eller boendekostnad 

görs ingen prövning av förbehållsbeloppet, utan avgift tas ut enligt maxavgiften. 

 

 

 

2. Avgifter och ersättningar som ingår i  

avgiftssystemet 
 

2.1  Avgiftsbelagda insatser med högkostnadsskydd 

De olika avgifter som ska räknas samman och jämföras med den enskildes avgiftsutrymme är följande: 

 

 Omvårdnads- och serviceavgift inom hemtjänst  

 HS insats inom ordinärt boende för brukare under 85 år 

 Omvårdnad på vård– och omsorgsboende, bostad med särskild service samt hem för vård eller 

boende (HVB) 

 Omvårdnadsavgift på korttidsboende 

                                                      
9
 Kommunal och statlig inkomstskatt samt skatt på inkomst av kapital. 

10
 I förekommande fall för ex. god man. 
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 Avgift för trygghetstelefon  

2.2 Kostnadsersättningar och avgifter utanför 

högkostnadsskydd 

Följande kostnadsersättningar och andra avgifter ligger utanför högkostnadsskyddet (maxtaket): 

 

 Kostnadsersättning för förbrukningsvaror, möbler, husgeråd m.m. i särskilt boende och bostad 

med särskild service som ingår bland posterna i minimibeloppet 

 Avgift för måltider i vård- omsorgsboende, bostad med särskild service samt hem för vård eller 

boende (HVB) 

 Avgift för måltider i korttidsvård 

 Avgift för måltider i dagverksamhet 

 Avgift för matdistribution med färdiglagad mat i ordinärt boende 

2.3 Avgiftsfri service och vård 

Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria: 

 

 Insats från syn- och hörselinstruktör 

 Ej biståndsbedömd öppen dagverksamhet  

 Insatser beslutade enligt LSS  

 Boendestöd  

 Omvårdnad på dagverksamhet 

 Avlösning i hemmet med upp till 24 timmar när närstående vårdar någon över 65 år 

 Ledsagning  

 Kontaktperson 

 

 

 

3.  Inkomstbegrepp 
 

 

3.1. Allmänna principer 
Den enskildes aktuella bruttoinkomster läggs samman på årsbasis varefter skatter avräknas 

(=nettoinkomst). Därefter divideras beloppet med tolv för att få fram en månadsinkomst efter skatt. 

 

Beräkningen sker utifrån sådana inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen 

med tillägg för vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. S.k. 

allmänna avdrag
11

 medges inte vid inkomstberäkningen. Utgångspunkt för avgiftsberäkningen 

är inhämtade inkomstuppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndighet, Skatteverket 

samt uppgifter den enskilde lämnat i sin inkomstanmälan. 

                                                      
11

 Se ”Allmänna avdrag”, 62 kap, inkomstskattelagen. 
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3.1.1 Inkomstslag 
Förvärvsinkomster beräknas utifrån vad som gäller för posterna tjänst respektive näringsverksamhet

12
 . 

Enligt dessa lagrum minskas intäktsposterna med kostnadsposterna. 

3.1.2 Inkomst av tjänst 
Till inkomstslaget tjänst

13
  räknas exempelvis följande: 

  inkomst minus utgift
14

 av tjänst t.ex. lön, arvoden, sjukpenning, vissa förmåner och andra 

skattepliktiga ersättningar 

  pension 

  livränta (vanligen del av) 

  vårdbidrag
15

. 

3.1.3 Vissa skattefria ersättningar 
Tillägg ska göras för vissa skattefria

16
 ersättningar och inkomster, t.ex. 

 stipendier till den del de överstiger 3000 kr 

 studiemedel i form av studiebidrag 

 avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-ersättningar) som inträffat före år 1991 

 alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som be-skattas i Sverige eller i 

utlandet eller skattefria sådana. 

 barnbidrag. 

3.1.4 Inkomst av näringsverksamhet 
Inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt inkomstskattelagen

17
, dock endast uppkomna överskott. 

Inkomsten korrigeras så att avdrag för tidigare års underskott och avdrag för kostnader för egen 

pension, till den del de inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, ska öka den beräknade 

näringsinkomsten. 

3.1.5 Inkomst av kapital 
Beräkning av överskottet i inkomstslaget kapital görs utifrån uppgifter som erhålls direkt från 

Skatteverket. De avser då uppgifter för två år tillbaka. Den enskilde ges möjlighet att skicka in den 

faktiska inkomsten per den 31 december året innan hjälpåret som grundas på de kontrolluppgifter den 

enskilde kan få från sin bank. Kontrolluppgiften ska då bifogas inkomstanmälan vid den årliga 

omräkningen.  Inkomster som utgör kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen
18

  ingår, efter gjorda 

avdrag, i inkomsten. Uppskovsavdrag, negativ räntefördelning och realisationsförlust som minskat 

realisationsvinst kan endast dras av mot kapitalinkomsterna, och högst i nivå med kapitalinkomsterna. 

 

Undantag: Kapitalvinster/-förluster ingår inte i kommunens inkomstbegrepp. Det betyder att 

vinster och förluster vid försäljning av villa, bostadsrätt och aktier inte tas med vid beräkning 

av avgift. Förmögenhet påverkar inte inkomstberäkningen.  

3.1.6  Bostadsstöd 

Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ingår i inkomstbegreppet
19

: 

                                                      
12

 enligt 10 kap, 16 § och 14 kap. 21 § inkomstskattelagen. 
13

  11 kap, inkomstskattelagen 
14

 Utgift för att förvärva och behålla inkomster ska dras av som kostnader (om inte annat anges i kap 9, 12 eller 

60 i inkomstskattelagen). 
15

 Endast den del som är skattepliktig inkomst av tjänst; den del som utgör ersättning för merutgifter räknas inte 

som inkomst 
16

 t ex handikappersättning, hemsjukvårdsbidrag, assistansersättning samt ersättningar som inte ingår i 

inkomstbegreppet i inkomstberäkningarna för bostadstillägget.  

17 14 kap. 21 §. 

18 Inkomstskattelagen kap. 41. 

19 Enligt 8 kap 4§ socialtjänstlagen . 
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 BTP - Statligt bostadstillägg till pensionärer,  

 Bostadtillägg till personer med sjukersättning och personer med aktivitetsersättning,   

 SBTP - Särskilt bostadstillägg till pensionärer (med låg inkomst) 

 Bostadsbidrag till barnfamiljer 

 Boendetillägg. 

3.1.7 Skatteberäkning 
En skatteberäkning görs med statlig och kommunal inkomstskatt, skatt på kapitalinkomster enligt 

gällande regler för slutlig skatteberäkning. Kyrkoavgift är en frivillig avgift utöver den s.k. 

begravningsavgiften och avräknas därför inte från inkomsterna. 

 

Uppsala kommun beräknar skatt utifrån den skattesats som gäller den stadsdel där den enskilde bor, 

vilket gör att inkomst kan skilja sig från utbetalning från Pensionsmyndighet och Försäkringskassa 

som beräknas enligt en generell skattetabell för Uppsala kommun med justering vid årlig deklaration. 

 

Fastighetsavgift för permanentbostad enligt senaste taxering räknas som bostadskostnad
20

. 

Fastighetsskatt för annan fastighet, tex. fritidsbostad avräknas inte från inkomstunderlaget. 

 

Skatt på beviljat uppskov på kapitalvinst från försäljning av villa/bostadsrätt
21 

ingår under rubrik 

”statlig skatt på kapitalinkomst” i deklarationen.  Detta betyder att hänsyn redan tagits till denna skatt 

och ska inte tas upp på annat sätt vid beräkning av avgift. 

3.2 Inkomstberäkning makar 

Makars och registrerade partners inkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera 

personen. Var och en debiteras avgift efter det bistånd som beviljats.  

 

Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående från avgiftssynpunkt oavsett om man har 

delad ekonomi. Var och ens inkomst ligger således till grund för avgiftsberäkningen.  

 

Specialregler
22

 gäller för makar, registrerade partners och sammanboende när en av dem flyttat till 

särskilt boende. 

3.3  Barns inkomster 

Barns inkomster påverkar inte avgifterna. 

3.4 Uppgiftsinsamling 

Avgiftsunderlaget grundas på aktuella inkomstuppgifter samt uppgifter om bostadskostnader. Detta 

sker initialt när den enskilde får en insats för första gången, vid en årlig omräkning samt vid andra 

förändringar t.ex. ändrat civilstånd. För att underlätta uppgiftsinsamlingen inhämtas uppgifter via 

datamedia från de myndigheter där så är möjligt och lämpligt. Uppgifter som inte kan, eller får, 

hämtas därifrån inhämtas direkt från den enskilde genom särskild inkomstsblankett.  

                                                      
20 se Bostadskostnadsbegrepp, kap 4. 

21 30 % på 1,67 % av uppskovsbeloppet enligt Skatteverket. 

22  Makar bör anmäla till pensionsmyndighet om ändrat civiltillstånd. 
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Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst och kostnader görs ingen prövning av 

individuellt avgiftsutrymme, utan avgiften blir enligt maxavgiften. 

 

Uppgifter till avgiftssystemet hämtas enligt nedan. 

3.4.1 Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten 
Ålderspension; 

    Premiepension 

 Tilläggspension 

 Inkomstpension 

 Garantipension 

 Arbetsskadelivränta 

 Sjuk-och aktivitetsersättning 

 Bostadsbidrag 

 Bostadstillägg för personer med aktivitetsersättning och sjukersättning 

 Äldreförsörjningsstöd 

 BTP, statligt bostadstillägg för pensionärer 

    SBTP särskilt bostadstillägg för pensionärer 

 

Efterlevandepension 

 Änkepension 

 Omställningspension 

 Yrkesskadelivränta  

 

Handikappersättning räknas ej som inkomst. 

3.4.2 SCB (Statistiska centralbyrån) 
Uppgifter om skatter och avgifter på församlingsnivå: 

 Kommunalskatt  

 Landstingsskatt  

 Begravningsavgift (olika för olika församlingar) 

3.4.3 SKV (Skatteverket) 
Uppgifter om skatt och kapital:23

 

 Statlig skatt 

 Överskott kapital 

3.4.4 Uppgifter genom den enskilde 

 Tjänstepension 

 Privat pension  

 Utländska inkomster, pensioner och ersättningar 

 Inkomst av näringsverksamhet jämte vissa avdrag 

 Stipendier och studiebidrag 

 Inkomst av kapital; räntor, utdelningar m m (föregående år) 

 Bostadskostnad och andra uppgifter om bostaden 

                                                      
23

 Skatteverkets uppgifter är i princip oanvändbara vad gäller avgiftsberäkningarna eftersom beräkningarna ska 

bygga på aktuella inkomstuppgifter. Dels är Skatteverkets uppgifter 1-2 år gamla i snitt, dels är inga 

delkomponenter offentliga uppgifter annat än vad gäller skatterna. Vidare finns bara sammanräknade poster, inga 

detaljer. Uppgifterna kan i vissa särfall användas i kontrollsyfte för att jämföra inrapporterade uppgifter (eller 

frånvaro av sådana) med nivå på t ex taxerad förvärvsinkomst. 
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 Kostnad för god man eller förvaltare, ska verifieras med beslut från överförmyndarnämnden 

 Kostnad för underhållsbidrag, underhållstöd. 
 

Särskild uppgiftsblankett med information om kommunens avgiftssystem lämnas till den enskilde eller 

dennes företrädare (god man, närstående). 

Om den enskilde har synpunkter på avgiftsbeslutet finns möjlighet att lämna in nya verifierade 

uppgifter för ny bedömning och beslut. Vid den första avgiftsberäkningen ska brukare alltid bifoga 

sid.3 av senaste inkomstdeklaration.  

 

 

4. Bostadskostnader 
 

 

4.1 Avräkning för bostadskostnad 

Vid avgiftsberäkningen avräknas den enskildes bostadskostnad i permanent bostad från 

nettoinkomsten. För makar, registrerade partners samt sammanboende skall boendekostnaden för var 

och en av dem utgöra hälften av den framräknade faktiska bostadskostnaden  

4.2 Beräkning av bostadskostnad 

Den faktiska bostadskostnaden
24

 för olika bostadstyper beräknas enligt samma regler som tillämpas av 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadsbidrag respektive 

bostadstillägg.,.  

4.3 Dubbla boendekostnader 

Vid flyttning till vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service ska den enskilde ges 

ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Under den tid som den enskilde har 

dubbla bostadskostnader, kan på den enskildes begäran, avräknas faktisk bostadskostnad för 

båda bostäderna mot nettoinkomst.  Dock högst tre månader. Den enskilde måste kunna 

verifiera dubbla hyreskostnader med hyresavi. 

4.4 Avräkningsregler vid dubbla boendekostnader 

Vid beräkning av dubbla boendekostnader minskas först omsorgsavgiften ner till noll kronor. Vid ett 

negativt avgiftsutrymme minskas även avgiften för måltiderna, dock som mest ner till beräknade 

normala levnadskostnader för livsmedel för aktuellt år
25

.  I de fall den enskildes avgiftsutrymme blir 

negativt sedan bostadskostnader och förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker ingen 

jämkning av hyresavgiften i den särskilda boendeformen.  

                                                      
24

 Eller verifierade uppgifter från den enskilde. 
25

 Enligt Konsumentverkets beräkning. 
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4.5 Kvarboendeskydd  

Om hemmavarande make/registrerade partners/sambo (make 1) för sitt uppehälle är beroende av andra 

maken (make 2), som flyttar till vård-och omsorgsboende eller bostad med särskild service ska 

kommunen försäkra sig om att make 1 inte drabbas av ”en oskäligt försämrad situation” när avgifterna 

bestäms
26

 enligt tudelningsprincipen. 

4.6 Tudelningsprincipen  

Följande beräkningsregler gäller: 

 

Om maken med den högsta inkomsten flyttar till särskilt boende eller bostad med särskild service sker 

en jämkning av inkomsterna så att förbehållsbeloppet för den kvarboende maken eller sambon säkras.  

 

Om maken med den lägsta inkomsten flyttar till särskilt boende eller bostad med särskild service sker 

ingen tudelning av inkomsterna.  

 

Dessa beräkningsregler tillämpas utan att den enskilde påkallar det.  

 

 

 

5. Förbehållsbelopp 
 

5.1  Syfte med förbehållsbelopp 

Syftet med förbehållsbelopp är att skydda äldre och personer med funk-tionsnedsättning från alltför 

höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till 

nödvändiga och normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet beräknas med ledning av ett så kallat 

minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. 

5.2  Minimibeloppet 

Socialtjänstlagen har fastställt minimibeloppets nivå på per månad dels för ensamstående, dels för 

gifta/sammanboende 
27

 

 

Över 65 år 

 Ensamstående: En tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet 

 Gifta/registrerade partners/sammanboende: En tolftedel av 114,46 % av prisbasbeloppet 

 

Under 65 år 

                                                      
26

 Enligt socialtjänstlagen 8 kap. 6 § SoL. 
27

 Födelseår, ej födelsedatum, bestämmer vilket förbehållsbelopp som ska användas i enskilda fall. 
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 För ensamstående och gifta/registrerade partners/sambor under 65 år är minimibeloppen 10 % 

högre än ovanstående 

 För ungdomar under 18 år, som tar emot stödinsatser i eget boende, med egen inkomst gäller 

samma minimibelopp som för vuxna under 65 år.  

 

Minimibeloppet avser de medel den enskilde behöver för att klara utgifter för sina personliga behov 

utöver bostadskostnaden 
28

 för följande poster: 

 Livsmedel 

 Kläder, skor 

 Fritid, böcker mm  

 Förbrukningsvaror 

 Möbler 

 Husgeråd 

 Hygien 

 Dagstidning, telefon, TV-licens,  

 Hemförsäkring  

 Hushållsel 

 Öppen hälso- och sjukvård 

 Läkemedel 

 Tandvård 

 Resor 

5.3 Hushåll med barn eller ungdom 0-19 år 

För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar utgår tillägg till minibeloppet med de belopp 

som beräknats för olika åldrar enligt riksnormen för försörjningsstöd 
29

 Tillägg medges även för 

ungdomar mellan 19-21 år om barnet fortfarande går i gymnasiet
30

. 

 

Födelseår, ej födelsedatum, bestämmer vilket minimibelopp som används i det enskilda fallet. 

5.4 Individuella tillägg till minimibeloppet 

Kommunen kan i vissa situationer bestämma ett individuellt tillägg till minimibelopp. Detta 

genom en individuell prövning om den enskilde har ”ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt 

högre belopp” än det som omfattas av minimibeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex 

sammanhängande månader och beloppet måste uppgå till minst 200 kr per månad.  

Följande poster är exempel på levnadskostnader som kan föranleda beslut om individuellt 

tillägg till minimibeloppet: 

                                                      
28

 Följer de belopp som årligen redovisas i Konsumentverkets hushållsbudget. 
29

 Socialstyrelsen 
30

Enligt Föräldrabalken 7 kap 1 § är förälder underhållsskyldig upp tom 21 år om barnet fortfarande går i 

gymnasium 
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 Fördyrad kost, t.ex. på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinarie boende 

eller i dagverksamhet eller på grund av att omsorgstagaren är yngre och av det skälet 

har en högre kostnad för sin matkonsumtion  

 Fördyrad kost pga specialkost 
31

 t.ex. glutenfri kost 

 Familje- och arbetssituationen, t ex underhållskostnad för minderåriga barn, 

arbetsresor samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll, 

 Kostnader till följd av funktionsnedsättning, bl.a. för rehabilitering/habilitering inkl. 

resor, 

 Yngre funktionsnedsatta personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för yngre 

personer, 

 Yngre funktionsnedsatta personers behov av medel för bosättning, familjebildning etc. 

 Kostnaden för god man eller förvaltare. Underlag krävs in som vidimerar att brukaren 

har en kostnad.  

 Kostnader för underhåll av minderåriga barn 

  

Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t.ex. handikappersättning kan inte 

föranleda tillägg till minimibelopp i särskilt boende.  

5.5 Generellt tillägg till minimibeloppet 

För boende i kommunens vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service, HVB
32

 som har 

helinackordering
33

 görs ett generellt tillägg till minimibeloppet. Det görs med mellanskillnaden mellan 

vårdtagarens avgift för måltider och det belopp som ingår i livsmedelsposten i minimibeloppet. Detta 

utgör en fördyrad levnadskostnad d.v.s. att kostnaden för mat när den enskilde är helinackorderad är 

högre än om personen lagar sin mat själv.
34

 Detta gäller även vid växelvård, men inte vid vistelse på 

korttidsplats då detta inte avser vara stadigvarande mer än 6 månader. 

 

5.6 Generell minskning av förbehållsbeloppet  

Kostnaden för el och TV-avgift ingår i förbehållsbeloppet. För boende i kommunens vård-och 

omsorgsboenden, bostad med särskild service samt HVB
35

  görs därför en generell minskning av 

minimibeloppet enligt nedan: 

 

Ensamboende 

                                                      
31

 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20n

er/rapporter/2012/2012_1_Merkostnader_for_tva_specialkoster.pdf 

 
32

 Gäller om brukaren har ett hyreskontrakt med HVB-utföraren 
33

 Gäller ej korttidsboende som avser kortare tid, mindre än sex månader.  
34

 Uppsala kommun följer Socialstyrelsens riktlinjer och utgår från Konsumentverkets hushållsbudget för äldre 

personer. Livsmedelskostnaden för män respektive kvinnor anges i två åldersgrupper, 61-74 år och 75 år och 

äldre. Dessa fyra belopp  summeras och divideras därefter med fyra för att få ett genomsnittsbelopp. 
35

 Gäller om brukaren har tecknat hyreskontrakt med HVB-utföraren 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2012/2012_1_Merkostnader_for_tva_specialkoster.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2012/2012_1_Merkostnader_for_tva_specialkoster.pdf
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 0,5% av prisbasbeloppet för hushållsel, 

 0,41 % av prisbasbeloppet för TV-avgift. 

 

Sammanboende 

 0,25% av prisbasbeloppet för hushållsel, 

 0,21% av prisbasbeloppet för TV-avgift. 

 

Vid tillfällig vistelse i korttidsboende görs ingen generell minskning av förbehållsbeloppet för el- och 

TV-avgift. Vårdtagaren har kvar dessa kostnader i sin ordinära bostad. 

5.7 Beslut om avgifter 

När nytt prisbasbelopp är känt fastställer kommunen vid årets slut vilka avgifter som gäller för 

nästkommande år. 

 

  

6. Avgifter i ordinärt boende 
 

  

6.1 Fastställande av avgift 

Avgift för service- och omvårdnadsinsats(hemtjänst) i ordinärt boende inklusive insats av sk 

Trygg hemgång
36

 beräknas utifrån registrerad tid hos brukaren, dock högst upp till befintligt 

avgiftsutrymme samt inom ramen för maxtaxan.
37

  

6.2  Kommunal hemsjukvård 

Avgift tas ut för kommunala hemsjukvårdsinsatser som utförs av legitimerad 

sjukvårdspersonal till personer under 85 år. Kommunal hemsjukvård till personer över 85 år 

är avgiftsfri. Som legitimerad sjukvårdspersonal räknas sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast (fysioterapeut).  

Vid både avgiftsbelagd insats enligt SoL och HS-insats inkluderas detta inom  maxtaxan för 

SoL-insatser
38. Detta gäller alla patienter från den dag de fyller 21 år och omfattar även de 

patienter som  har LSS-insatser, och SoL-insatser.  

6.3 Personlig assistans 

För insatser enligt LSS tas inga avgifter ut. För kompletterande insatser t.ex. hemtjänst tas 

omvårdnadsavgift ut. 

                                                      
36

Arbetsmodell för trygg utskrivning från slutenvården 
37 

enligt 8 kap. 5 § SoL.  
38

 Enligt beslut i KF 2015-12-07 
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6.4 Trygghetstelefon (trygghetslarm) 

Avgift för trygghetstelefon debiteras med ett fast belopp per månad motsvarande 0,45 % av gällande 

prisbasbelopp. 

6.5 Biståndsbedömd dagverksamhet 

Biståndsbedömd dagverksamhet är avgiftsfri. Däremot tas en kostnad per dag ut för måltider och 

kaffe.  

6.6 Matdistribution 

Avgift för matdistribution i ordinärt boende tas ut med ett pris per matlåda.  

 

 

7. Avgifter och kostnader i vård-och omsorgs-boende, 
bostad med särskild service samt HVB 

 

7.1 Omvårdnadsavgiften 

Vård- och omsorgsboende drivs enligt helinackorderingsprincipen. Bostad med särskild service och 

HVB drivs ibland med helinackordering. Debitering av omvårdnadsavgift sker per månad. Som högst 

motsvarar avgiften det fastställda maxtaket för avgifter, d.v.s. högst en tolftedel av 0,5392 gånger 

prisbasbeloppet. 

 

Debitering av avgift görs från och med den dag som inflyttning sker på boendet vilket är 

detsamma som verkställighetsdatum. 

Ingen omvårdnadsavgift tas ut vid frånvaro. Eventuellt avdrag beräknas utifrån gällande maxtaxa. 

7.1.1 Förbrukningsartiklar  
Kostnad för förbrukningsartiklar ingår inte i kommunens avgifter däremot ingår de i minimibeloppet. 

Därför kan den enskilde teckna en överenskommelse med vårdgivaren/utföraren om tillhandahållande 

av förbrukningsartiklar mot en avgift som motsvarar Konsumentverkets årliga beräkning av 

förbrukningsvaror för ensamhushåll motsvarande 0,27 % av prisbasbeloppet per månad. 

Vårdgivaren/utföraren kan tillhandahålla lakan mot avgift motsvarande 0,22 % av prisbasbeloppet per 

månad.  

 

Full månadsavgift utgår från och med den dag brukaren flyttar in. Ingen avgift utgår för aktuell månad 

vid utflytt/eller om brukaren avlider före den 10:e i månaden. 

7.1.2 Måltider 
Vid vård- och omsorgsboende ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och 

mellanmål. Avgift tas ut per dygn för samtliga närvarodagar från och med verkställighetsdagen.  

Avgift för matservice per månad vid vård- och omsorgsboende uppgår till 6,74% av prisbasbeloppet 

Dygnsportionspriset uppgår till samma procentsats av prisbasbeloppet delat med 365. 
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Boende som får näringslösning via sond debiteras måltidsavgift av kommunen. Boende som får 

näringslösning via sond debiteras ej måltidsavgift. Denna vårdtagare har rätt att utan avgift få små 

smakportioner av måltiden. Specialkost ingår i måltidsavgiften. 

7.1.3   Bostad med särskild service och HVB 
För personer med beslut i bostad med särskild service och HVB som inte har helinackordering kan 

andra regler gälla utifrån ett individbehov. 

 

Vid viss del av måltider fördelas kostnaden enligt följande
39

 

Frukost 20 % av heltidskostnad 

Lunch 30 % av heltidskostnad 

Mellanmål 10 % av heltidskostnad 

Middag (huvudmål) 40 % av heltidskostnad 

7.1.4 Tillägg till förbehållsbeloppet 
Ett generellt tillägg till förbehållsbeloppet görs för matserviceavgiften. Lägsta belopp för måltider per 

månad följer Konsumentverkets årliga beräkningar av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper. Se 

även avsnitt 5.5. 

7.1.5 Debitering vid frånvaro 
Vid sjukhusvistelse tas ingen avgift ut för måltider från och med den dag den boende åker till 

sjukhuset till och med den dag den boende kommer tillbaka från sjukhuset.   

 

Vid annan frånvaro tas ingen avgift ut för måltider vid avfärd före lunch och hel avgift vid avfärd efter 

lunch. Detsamma gäller vi återkomst, d.v.s. hel avgift tas ut vid återkomst före lunch och ingen avgift 

vid återkomst efter lunch. Motsvarande regler gäller även vid in- och utflyttning. 

7.1.6 Parboendegaranti  
Äldre har enligt socialtjänstlagen rätt att bo tillsammans i ett vård-och omsorgsboende även om bara 

en av makarna har behov av sådant boende. Den medflyttande kan välja att sköta sin eller bådas 

kosthållning eller välja att äta vid vårdboendet, då gäller enbart heldagskost. 

 

Den medflyttande kan ha beslut om hemtjänst. Debitering för hemtjänst i särskilt boende sker utifrån 

beslutad tid för insats. Debitering av HS insats enligt hemtjänstens avgifter. Beslut för tvätt och städ 

görs enligt schablon. Justering p.g.a. negativt avgiftsutrymme gäller även för medflyttande. 

7.1.7 Ändrad pensionsstatus 
När en av två makar flytta permanent till ett vård- och omsorgsboende rekommenderas att, hos 

Pensionsmyndigheten, ansöka om ändrad pensionsstatus för makar, som lever med skild 

hushållsgemenskap. Detta kan medföra gynnsammare inkomster, bostadskostnader samt 

förbehållsbelopp. 

7.2 Korttidsvård 

Korttidsvård avser växelvård, avlastning eller vistelse på korttidsplats enligt äldrenämndens riktlinjer 

för vägledning och information om insatser enligt SoL och LSS. 

7.2.1 Omvårdnadsavgift korttidsboende, träningsboende 
Omvårdnadsavgift debiteras per vistelsedag med belopp motsvarande högst en trettiondedel av det 

fastställda maxtaket per månad för avgifter enligt punkt 1.2.1. Beloppet avrundas nedåt till helt antal 

kronor. För den som redan betalar omvårdnadsavgift för hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende blir 

den totala avgiften per månad högst lika med det fastställda maxtaket (1.2.1). 

                                                      
39

 Enligt Socialstyrelsen 
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7.2.2 Måltider korttidsvård 
Vid korttidsvård ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och mellanmål. Avgift 

debiteras per dygn och tas ut för samtliga närvarodagar med samma belopp som gäller för permanent 

vistelse i omvårdnadsboende (1/30-del av månadskostnaden per dygn). 

 

Samma debiteringsregler för matservice vid in- och utflyttning gäller som vid permanentboende i 

särskild boendeform, se punkt 8.2.3. 

7.2.3 Tillägg till förbehållsbeloppet 
Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet medges ej på korttidsplats då detta ej anses vara 

stadigvarande och mer än sex månader. Däremot tillämpas det vid vistelse på växelvårdsplats och 

beräknas per vistelsedag.  

 

 

8. Övriga bestämmelser 
 

8.1 Nedsättning av avgift och avgiftsbefrielse 

Den enskilde har rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning av avgiften, alternativt 

avgiftsbefrielse, då särskilda skäl föreligger. Till dessa skäl hör exempelvis dubbla bostadskostnader 

och hänsyn till kvarboende makes ekonomi. 

 

8.2 Debiteringsrutiner 
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Betalning ska ske den sista dagen i månaden två 

månader efter den månad som insatsen är utförd.  

Obetald faktura går till inkasso 28 dagar efter förfallodag och ev. avbetalningsplan handläggs av 

kommunens inkassoavdelning. 

 

8.3 Försäkringsfall 

I de fall biståndsinsatserna ska bekostas av annan än den som får biståndet, av skadeståndsrättsliga, 

försäkrings- eller andra skäl, debiterar kommunen den faktiska kostnaden för insatserna. Omfattning, 

ersättning och typ av insatser avgörs från fall till fall varvid kommunen förhandlar med berörd 

ersättningsskyldig part. 

 

8.4 Anmälningsskyldighet  

Den enskilde är skyldig att lämna inkomstblankett med aktuella uppgifter om inkomst- och 

bostadsförhållanden samt aktuell hyra.  

 

Första gången en avgiftsberäkning sker ska sid.3 av den senaste inkomstdeklarationen bifogas som 

verifikat. Inkomstblankett ska också lämnas in vid den årliga omräkningen vid varje årsskifte samt vid 

förändringar under året. 

Den enskilde kan välja att inte lämna in dessa uppgifter och får då erlägga maxtaxa pga. att en 

individuell beräkning inte kan göras utan erforderliga underlag. Detta framkommer på 

inkomstblanketten
40

 och via informationsbrev vid årsomräkningen. Om den enskilde senare 

                                                      
40

 Inkomstblankett bilaga 2. 
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bestämmer att lämna in inkomstblankett görs en ny beräkning och den nya avgiften gäller då from 

månaden när uppgiften inkommer.   

 

8.5. Retroaktiv debitering 

Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period, kan retroaktiv 

debitering ske, dock inte längre tillbaka än för de sex senaste debiteringsmånaderna. 

 

8.5.1 Återbetalning av avgift 

Om uppgifter framkommer, som inte beror på den enskilde, som visar att för hög avgift debiterats, 

görs en återbetalning. Om uppgifter inkommer som visar att för hög avgift debiterats under en period, 

kan kommunen besluta om retroaktiv återbetalning dock inte längre tillbaka än för de sex senaste 

debiteringsmånaderna. Detta gäller dock inte om blankett inte inkommer eller inkommer för sent vid 

den årligaårsomräkningen. 

 

8.6 Avgiftsbeslut 
Den enskilde delges alltid ett skriftligt avgiftsbeslut där avgiftsunderlag och beloppen för de slutliga 

avgifterna framgår. Avgiftsbeslutet ska innehålla uppgift om vilka lagrum som ligger till grund för 

beslutet och besvärstid.  

 

Beslutet gäller högst ett år d.v.s. till nästa generella omräkning av avgifterna. Om det är känt att 

uppgifter i avgiftsunderlaget som kan påverka avgifterna, kommer att ändras, bör kortare giltighetstid 

sättas. 

 

Beräkning av avgifterna görs årligen utifrån det nya prisbasbeloppet, skattebestämmelser, 

inkomstuppgifter, bostadskostnader m.m. Ändring av avgift på grund av ändrat prisbasbelopp får 

göras utan föregående underrättelse till den enskilde. 

 

8.6.1 Ändring av avgiftsbeslut  

Om andra förhållanden uppkommer som kan påverkar avgiftens storlek måste alltid kommunen 

meddelas.  T.ex. vid: 

– ändrat civilstånd 

– flytt till vård- omsorgsboende  

– behov av individuellt förbehållsbelopp  

– beviljande, ändring eller upphörande av bostadstillägg/-bidrag 

 

Ändring av avgift gäller från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade om 

den avser del av månad. Ändring av avgiften ska dock gälla från och med samma månad som 

anledning till ändringen uppkom, om ändringen avser hela månaden. 

 

Den enskilde ska alltid få information om ändring av avgift via ett nytt avgiftsbeslut där det framgår 

vad ändringen beror på. Den enskilde ska även själv medverka vid omräkning av avgiftsunderlaget 

och lämna nytt underlag, inkomstblankett, för sådan omräkning. 

 

8.6.2 Delegering av beslut om avgifter  

Beslut om avgifter, individuella tillägg till minimibelopp, nedsättning av avgift samt avgiftsbefrielse 

fattas enligt respektive nämnds delegationsordning. 
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8.8 Överklagande 

Beslut om avgiftsregler fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas hos förvaltningsrätten 

genom laglighetsprövning enligt kap 10 kommunallagen. Då prövas endast lagligheten i beslutet. 

8.8.1 Enskilt avgiftsbeslut 
Beslut om avgifter och/eller förbehållsbelopp enligt 8 kap, 4-9 § SoL kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär enligt 16 kap. 3 § SoL hos allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt i första 

instans). Det kan gälla avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag och 

förbehållsbelopp.  

 

Om överklagandet bifalls kan domstolen ersätta det överklagade beslutet med ett nytt beslut. 

8.8.2 Besvärstid 
Överklagande av beslut om avgifter eller förbehållsbelopp ska inkomma till den myndighet som fattat 

det överklagade beslutet inom tre veckor från det att den överklagande fått del av beslutet. 

Kommunens handläggare ska vid behov vara behjälpliga med överklagande om den enskilde begär 

detta. 

8.9 Privata underhållsavtal 
Privata avtal om underhåll mellan vårdtagaren/ och annan person, t.ex. make/registrerade partners eller 

sammanboende, föranleder inte förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för 

vårdtagaren. S.k. civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna avgiftsregler. 

8.10 Vård- och hemvårdsinsatser i annan kommun 
Kommunen har betalningsansvar för alla medborgare folkbokförda i kommunen. Om den enskilde får 

hemtjänstinsats eller vistas i särskild boendeform i annan kommun tillämpas avgift enlig 

folkbokföringskommunens avgiftssystem. Hemkommunen fakturerar den enskilde dennes avgift som 

beräknas retroaktivt så snart faktura inkommit till hemkommun från vistelsekommunen.  
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