
KOMMUNSTYRELSEN KJlLLELSEnJNDERltÄTTELSE 

Tid: Måndagen den 15 september 2014 kl. 13.00 

Plats: Första punkten vid Rallabro Plast, Plogvägen l. Övriga punkter behandlas i 
kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

A. V al av justeringsman 
I tur att justera är Anette Weidenmark 

l. Företagsbesök hos Hallabra Plast- samling vid företaget, Plogvägen l. 

2. Yttrande över uppförande av Svenska Kraftnäts planerade 400 k V -ledning mellan Nybro 
och Hemsjö-handlingar sänds senare 

3. Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta 

4. Ändring i delegationsordning för personalärenden 

5. Ekonomisk månadsrapport 

6. Information om ekonomiavdelningens handlingsplan för inköp 2014-2015 

7. Ansökan om avsatta medel i kompletteringsbudget l 2014 för avloppsanordning vid 
Vemboö bygdegård 

8. Översyn av tirnavgift för bygg- och miljöavdelningen. Översyn av taxor för: 
Miljöbalkens och strålskyddslagens område 
Livsmedelslagens område 
Tobakslagens område 
Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

9. Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

10. Livsmedelstaxa 

11. Taxa inom tobakslagens område 

12. Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

13. Återrapportering från kurser och konferenser 

14. Kommunledningsförvaltningen infmmerar 

B. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdena 
2014-08-25 och 2014-09-01 



Tingsryd 2014-09-02 

~_?y~~~ 
Patrick Ståhlgren 
Ordförande 

~·· 

en Wijk 
eterare 



Ärende nr 1 

Företagsbesök 
Hallabre Plast 
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Ärende nr 2 

Yttrande över 
uppförande av Svenska Kraftnäts 
planerade 400 kV-Iedning 
mellan Nybro och Hemsjö 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds Ii, ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

/5' 

Au§ 311 Dnr 2014/340 379 

Yttrande över uppförande av Svenska Kraftnäts planerade 
400 k V-ledning mellan Nybro och Hemsjö 

Svenska Kraftnät planerar att bygga en 400 k V -ledning mellan Nybro och 
Hemsjö som en del av en stön-e sträckning, Nordbalt, med strömöverföring 
till Klaipeda, Litauen. Utredningsområdet i Tingsryds kommun innefattar en 
ledningsväg på mer än 40 km, bland annat i närheten av Konga tätort. 
Förslaget är ute på remiss och Tingsryds kommun har utverkat en förlängd 
svarstid till den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 
Yttrande landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2014-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom landsbygdsutvecklare · 
Jörgen Larssons yttrande och ställer samman ett slutligt förslag till 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 september. 
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Ärende nr 3 

Beslut om deltagande i 
Winnets jämställdhetskarta 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25 

usteran e 

Au§ 300 Dnr 2014/279 106 

Beslut om deltagande i Winnets jämställdhetskarta 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 augusti medverkade Ulla-Britt 
Holmberg, Winnet och infotmerade bland annat omjämställdhetskartan. 
Tingsryds kommun erbjuds att delta i jämställdhetskartan. Första året är 
jämställdhetskartan kostnadsfri. Därefter är den årliga kostnaden 25 000 kr. 

Beslutsunderlag 
http :/ /www. j amstalldhetskarta.se 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att Tingstyds kommun gör en överenskommelse 
med Winnet om att delta ijämställdhetskartan. 

Exp: 
Ulla-Britt Holmberg, Winnet 

Utdrags estyrkande 
2014-08-26 
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Ärende nr 4 

Ändring i delegationsordning 
för personalärenden 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 312 Dm 2014/423 002 

Delegationsordning för personalärenden 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om förslag till förändringar i 
delegationsordningen för personalärenden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för personalärenden 

Beslut 

Kommlmstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 
delegationsordning får personalärenden enligt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Dokumenttyp Dokumentansvarig 
Kommunal författningssamling Personalchef 

KFS 2011:2 

Delegationsordning 

Fastställd 
Kommunstyrelsen 
2011-06-20, § 95 

Diarienummer 
2011/197 002 

Personalärenden i Tingsryds kommun 
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KFS 2011:2 2 (14) 

Delegationsordning för personalärenden 
Kornimmstyrelsens arbetsutskott äger att inom de rarnar som sätts av delegationsordningen utfåida för förvaltningama bindande anvisningar om 
delegationsbestämmelsema. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. 

1. Inrättande av tjänster 
a) Inrättande av ijänster ochfeller förändring av ijänster sker i samband med att fullmälctige antar årsbudgeten eller kompletterings budgetarna. 
Förändringar ska tas upp oavsett finansieringsform. Ä ven projektanställningar och förlängningar av projektanställningar ska beslutas av fullmälctige ' 
om de är kända i förväg. För delegation gäller att beslut om finansiering måste vara ldar, annars måste ärendet behandlas i kommunfullmälctige. 

b) Helt ny verksamhet får inte startas utan att fullmälctige godkänt densamma. 

c) Delegationsbeslut kan inte förlängas på samma nivå. Den totala tiden avgör var ärendet ska avgöras. 

d) Delegationsbeslut om bemanning, dvs. vem som ska besluta om anställning på inrättade valeanta ijänster finns tmder 2 Anställning. 

Nytillsättningar av ijänster som inte kan vänta på budgetbeslut får ske på följande sätt: 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
1.1 För ijänster från 6 månader och däröver Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
1.2 F ör ij ärrster upp till 6 månader Förvaltningschef 

1.3 För ijänster upp till3 månader Resultatansvarig 

--· -- -

v:-
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2. Anställnin!:l 
a) Alla delegater är skyldiga att kontrollera om någon har företrädesrätt till nyanställning och att kontinuerligt samråda med personalavdelningen i 
rekryteringsfrågor. 

b) Förvaltningschefen kan utfåida anvisningar som gäller den egna förvaltningen, om de inte strider mot övriga anvisningar. 

Nr Ärende Delegat Anmärkning L<!.9!"um 
2.1 Anställning av alla förvaltningschefer (utom Kommunstyrelsens Vid anställning av 

kommunchef), avdelningschefer inom arbetsutskott förvaltningschefhos annan nämnd 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och än kommlmstyrelsen ska samråd 
miljöchefen ske med nämnden. 

Kommunchef anställs av 
kommunstyrelsen. 

2 .. 2 Anställning av chefer, arbetsledare och handläggare Förvaltningschef Enligt kommunens 
Plan- och miljöchefen vad relayteringspolicy ska 
gäller handläggare. personalavdelningen vara med vid 

all relayte1ing av chefer och 
arbetsledare. 
Förvaltningschefen ska samråda 
med sin nämnds presidilrm om hur 
tillsättning av rektorer, avdelnings-

2.3 Övriga anställningar A v delnings chef, rektorer och 
och områdeschefer skagå till. 
Firms inte avdelningschef, rektor 

områdeschef eller områdeschef inom en 
(förvaltningschef) förvaltning ligger rehyteringen på 

förvaltningschefen. 
Inom skolområdet har 
planeringsledaren ansvar för 
samordning av anställning inför 
terminsstarten. Skolans delegater 

\\--<. 11
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ska samråda med 
planeringsledaren före beslut. 
skolchefen kan utse annan 
tjänsteman att ha denna uppgift. 

2.4 Anställningar pga. beslut från Arbetsförmedlingen. Personalchefen 
Anställningsfrämjande åtgärder som 
kostnadsmässigt belastar centralt konto. 

3. Organisationsfrågor 
a) Beslut om sammanslagning av förvaltningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fullmälctige. Vid beslut om start av ny 
verksamhet som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och varar mer än l år sker beslut i fullmälctige även 
om finansieringen är klar. Beslut om personaltäthet för omfattande verksamhet ska ske i fullmälctige. 

b) Förvaltningschef ska samråda med sin nämnd om hur informationen ska ske i frågor där förvaltningschefen fattar beslut. Im1an ett ärende 
behandlas i ko=tinstyrelsens arbetsutskott och det inte lco=er från ko=unstyrelsens egen förvaltning, ska det beredas i nämnd. När ett 
organisationsärende nått ko=unstyrelsens arbetsutskott görs en politisk prövning av på vill<en beslutsnivå som ärendet ligger. 

Nr Ärende Del e~ at Anmärknina La a rum 
3.1 Beslut om redan finansierad förändring av Ko=tmstyrelsens Principiella beslut och beslut av 

verksamhet upp t.o.m. förändringar mellan enheter arbetsutskott större vilct fattas alltid av 
(skolor, servicehus samt avdelningar inom lco=tmfullmälctige. 
förvaltningen o.d.). Beslut om nedläggning av 
enhet/enheter. 

3.2 Beslut om redan finansierad förändrad verksamhet Förvaltningschef 
upp till förändringar inom respelctive enhet (lokal 
skola, lokalt servicehus samt avdelning inom 
förvaltningen o dyl.) 

~--<. 12
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4. Anställningens upphörande 

Nr Ärende 
4.1 På den anställdes egen begäran att godkänna 

entledigandet med iakttagande av gällande 
uppsägningstid 

4.2 Förkortning av uppsägningstiden 

4.3 Slaiftlig varning 

4.4 Avstängning 

4.5 Uppsägning pga. personliga skäl. 

KFS 2011:2 5 (14) '.L 

Dele_g_at Anmärkning LC~grum 
Densomhar 
anställningsrätten på 
befattningen 

Förvaltningschef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 
Förvaltningschef Sarnråd ska ske med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 
Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och milj öchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 
Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljö avdelningen. 

~-< 13
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4.6 Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i Respektive nämnd 
verlcsaJJOlleten 

4.7 Uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Ko=unchefen för plan-
och milj öchefen. 
Ko=unchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 

4.8 Avskedande Ko=unstyrelsens 
arbetsutskott 

5. Tjänstledighet 

Se även anvisningar om tjänstledighet. 

Tjänstledighet ska enbart beviljas om det kan ske utan men för verksaJJOlleten. 

Nr Ärende Delegat Anmärkning La a rum 
Tjänstledighet med lön: 

5.1 Beslut enligt 32 § AB om enskilda angelägenheter Nårmaste chef 
för arbetstagare och enligt de anvisningar som 
ko=unstyrelsens arbetsutskott_ antagit _L_ __________ -

v-
6 (14) 

l 
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5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

~ 
KFS 2011:2 7 (14) 

Övriga beslut om tjänstledighet Personalchefen 

Tjänstledighet vid konferenser, kurser och studier med lön eller del av lön: 

Kurser och konferenser upp till en vecka Närmaste chef 

Ledighet vid utbildning med lön understigande 22 Förvaltningschef, aeelf 19å 
arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare och 22 slfelemråElet ifveR 
arbetsdagar per kalenderår för övriga arbetstagare ll-tveeldiRgsledaroo 

Ko=unchefen för plan-
och milj öchefen. 
Ko=unchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 

Overstigande 22 kalenderdagar Ko=unstyrelsens 
arbetsutskott. 
Ko=tmstyrelsens 
arbetsutskott kan 
vidaredelegera ärendet till 
förvaltningschef eller till 
annan tjänsteman efter att 
utskottet tagit principiellt 
ställningstagande i ärendet. 

Tjänstledighet ntan lön: 

Overstigande en månad Förvaltningschef. 
Ko=unchefen för plan-
och miljöchefen. 
Ko=tmchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 

-

\\--< 15
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~ v 5.7 Understigande en månad Nännaste chef 

Tjänstledighet utan lön för att pröva annat arbete: 

5.8 Överstigande 12 månader Kommtmstyrelsens 
arbetsutskott 

c::-· 
( 
t_ 

5.9 Understigande 12 månader Förvaltningschef 
Kommunchefen för plan-
och milj öchefen. 
Kommtmchefen för anställda 
på plan- och 
milj öavdelningen. 

5.1 () Övriga \i änstledigheter Se anvisning om 
\iänstledigheter 

6. La!:! och avtalsfrågor 

Nr Ärende Delegat Anmärknin_u L<!f!.rum 
6.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan Kommtmstyrelsens 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare arbetsutskott 
genom lag eller kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen 

6.2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchefen efter samråd 
med kommtmstyrelsens 
ordförande 

6.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande Kommtmstyrelsens 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller arbetsutskott 

\\-< 16
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6.4 

6.5 

6.6 

6 .. 7 

11-12 §§ och 38 §lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

Förhandlingar enligt 11-12 §§och 38 §MBL 

Beslut om stridsåtgärd 

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

Länrna uppdrag som avses i den kommunala 
delegationslagen (1954:130) 

~ 
KFS 2011:2 9 (14) 

Den tjänsteman som är 
ansvarig inför sin nänmd i 
denna typ av frågor har även 
skyldighet att MBL-
förhandla. Om 
beslutanderätten har 
delegerats till tjänsteman har 
hon/han även skyldighet att 
MBL-förhandla 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

l 
Kommunstyrelsens l 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

\\-<:. 17
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7. Löneöversynsförhandlin!;tar 
Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för grupperna ko=uncheflförvaltningschefer och avdelningschefer inom 
ko=unledningsförvaltningen samt övrig personal för sig inom hela konnmmen. 

Löneöversynsförhandlingar och fastställande av lönen för: 

Nr Ärende Delegat Anmärkning laarum 
7.1 Ko=unchefen Ko=unstyrelsens 

ordförande 
7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer i Ko=unchefen 

ko=mliedningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 

7.3 Övrig personal Personalchefen Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef ochfeller 
avdelningschef. 

8. Löne- och pensionsförmåner 

Nr Ärende Deleaat Anmärkning Laarum 
8.1 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag Ko=unstyrelsens 

arbetsutskott 
8.2 För lm=unchefen Ko=tmstyrelsens 

ordförande 

8.3 För förvaltningschefer, avdelningschefer i Ko=unchefen 
ko=unledningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 

8.4 För övriga Personalchefen som kan 
vidaredelegera med 

~ 
1 o (14) 
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l anvisningar. 

9. Omplaceringar 

Nr Ärende Delegat 
9.1 Omplacering upp till 18 månader (medicinskt Personalsekreterare med 

betingade) ansvar för 
omplaceringskontot 

Övriga omplaceringar av förvaltningschefer, Kommunchef 
avdelningschefer i kommunledningsförvaltningen 
samt plan- och miljöchefen 

9.2 Övriga omplaceringar Förvaltningschef 
Kommtmchefen för plan-
och miljöavdelningens 
anställda. 

1 O. Fritidsstudier 'Ta bort) 

NF ÄFeREie ~-· 

-'1-()A Frågar av Jlfffieij3iell natur gällande fritidssn:dier Kemmc1nstyrelsens 
affietsats!Eeio! 

404 Fråger gällande fritidsstudier i enlighet med Persenalel!efu.1 
antagna regler 

11. Kungörelse av anställning och anställningsstopp 

Nr Ärende Deleaat 
11.1 Rätt att utfåida för andra nämnder bindande Kommunstyrelsen 

KFS 2011:2 11 (14) ~ 

l 

Anmärknina La~rum 

Samråd ska ske med personalchef 

A ··--· • 

Anmärkning Laarum 

\\-< 19
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anvisningar om central annonsering och lamgörelse 
av tjänster 

11.2 Med bindande verkan besluta om anställningsstopp 
för grupper av anställda inom hela kommunen 

12. Särskilda visstidsförordnanden (Ta bort) 

NI' ,Ö,reREie 
Beslut om särski!Ela visstiElsförorElnanElen ror ei1efer 

13. Arbetstider 

Nr Ärende 
13.1 Öppettider för kommunalkontor och expeditioner 

13.2 Avsteg från öppettider 

-lA A . 
. ''"· 1-r'. • 

NI' ,li,reAEie 

~ 
KFS 2011:2 12 (14) 

arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

........ .L ARmärlmiR§ l 

Komm:rastyrelsens 
affietsats!Eott 

Delet~at Anmärkning La a rum 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

IZommunstyrelsens 
ordförande (kommunchef) 

[}ele§at AmflärkAiA§ bag r~ m 

\\--<. 
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För hela konmr:men utsedd anvislliRgsläkare Komm:mstyrelsens 
arbetsutskott 

. 

15. Bisyssla 

Nr Ärende Deleg_at Anmärkning Lagrum 
Fråga om bisysslor är fårenliga med anställning i Enligt gällande riktlinjer Samråd ska ske med 
kommunen. närmste chef. Vid oenighet förvaltningschef 

om bisyssla ska upphöra 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

16. Arbetsmiljö 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
Ansvaret får arbetsmiljön inom förvaltningskontor Förvaltningschef med rätt att 
enligt 3 kap arbetsmiljölagen (1977:1160) vidaredelegera 

-

Särskilt om plan- och miljöavdelningen 

För att säl<erställa att inte jävssituationer uppkommer rörande plan- och miljöavdelningen har förvaltningschefen får 
samhällsbyggnadsfårvaltningen, i enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordning, en begränsad rätt att besluta i personalfrågor som 
rör plan- och miljöavdelningens chef och anställda. 

,~ 
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Ersättare 
Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för kommtmstyrelsens ordförande får 
beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för ijänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef 
Vid förfall för kommunchef :får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Vmje överordnad chefhar minst 
samma befogenhet som underställd personal. Undantag gäller för förhållandet mellan chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och chefen för 
plan- och miljöavdelningen i enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordning. 

Riktlinjer för delegation 
Tingsryds kommun har utfårdat gemensamma riktlinjer för delegation för stöd vid tolkning och tillämpning av delegationsordningarna. 

\\-< 
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Ärende nr 5 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 6 

Information om 
ekonomiavdelningens handlingsplan 
för inköp 2014-2015 
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~Tingsryds 
\;!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 322 Dm 2014/445 059 

Ekonomiavdelningens handlingsplan för inköp 2014-2015 

Arbetsutskottet informeras om att ekonomiavdelningens handlingsplan för 
inköp 2014-2015 kommer upp som ett informationsärende vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 september. EkonomichefDaniel 
Gustafsson foredrar ärendet vid detta sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens handlingsplan för inköp 2014-2015 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot infonnationen. 

Utdragsbestyr can e 

17 
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Fokus INKÖP 
-vägen till bättre och mer effiktiva inköp i Tingsryds kommun 

Mål 

Mål med arbetet: Bättre och mer effektiva inköp 

Genom ett medvetet kvalitetsarbete med kommunens inköp finns en potential att frigöra 
resurser for verksamheten i form av både arbetstid och pengar. Utveckling och 
kvalitetssäkring av processer, rutiner, styming och kompetenser leder sannolikt till att inköp 
kan göras till bättre priser, rätt kvalitet och med mindre tidsåtgång. Frigjorda resurser ska 
komma verksamheten till del. 

Arbetet rör både inköpsprocessen och upphandlingsprocess en. 

strategier 

Målet ska nås genom att 

• Öka fokus på inköpsfi·ågor 
• Arbeta med information och kompetensutveckling till inköpsansvariga 
• Arbeta med styming genom mål och nyckeltal 
• Utveckla mer effektiva och kvalitetssäkra processer och rutiner 
• Låta Ordning och reda samt Struktur och tydlighet genomsyra inköpsområet 
• Dra nytta av samordning och samved<an inom och utanför den egna organisationen 
• Säkerställa en god affårsetik 

Genomförande 

Handlingsplanen innehåller dels kortsiktiga aktivitetsmål får det kommande budgetåret och 
dels mer långsiktiga resultatmål och strategier inom området. 

Handlingsplanen med aktivitetsmål for 2014-2015 bygger på de fastställda långsiktiga målen 
och strategierna, tidigare års handlingsplaner samt revisionsrappmt från våren 2014 med 
tillhörande svar från kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Resurser 

Ekonomiavdelningen, huvudsakligen genom inköpscontroller och upphandlare, leder och 
samordnar utvecklingsarbetet inom befintliga personalresurser. Förvaltningar och kommunala 
företag deltar i arbetet bl a genom att delar av arbetet sker via ekonomgruppen. 

I ekonomiavdelningens budget finns årligt anslag om ca l 00 tkr avsett 
för ev engångskostnader i utvecklingsarbetet. 
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~ 
Aktivitetsmål 2014-2015 

strategi/aktivitet 

Inköpssystem 
Införa digitalt inköpssystem i samverkan med 
Växjö m fl kommuner 

Samordnad varudistribution 
Införa smnordnad varudistribution (DC) i 
samverkan med Växjö m fl kommtmer 

Översyn av policy och rildlinjer 
Revidering av inköps- och upphandlingspolicyn 
Fastställa och införa riktlinjer och rutiner för bl a 
direktupphandling 

Inköpsorganisation 
Fastställa och tydliggöra organisation och roller 
för inköpsprocessen 

1T -stöd för upphandling 
Steg 2. Användare i verksmnheterna. 

Avtalsuppfoljning 

Mål och nyci<eltal 
Kategorisera inköpen 
Ta frmn styrtal/nyckeltal 
K valiletskontroll kontering 

Avtalsdatabasen 
ställningstagande till användningsmmåde 
Ev genomförande 

Återkoppling när ramavtal salmas 

Överväga slmfferiavtal 

Policy mutor och bestickning 

Tidigare genomförda aktiviteter som övergått i 
löpande verksamhet 
Inköpscontroller ingår i ekonomgrupp 
strategiska inköpsfrågor i CCG 
Utskick av nyhetsbrev "Inköp & ekonomi" 
E-faktura, löpande anslutning av leverantörer 
Upprättande av upphandlingsplaner 
Årlig utbildning för "inköpspersonal" förvaltn 
Broschyr till nyanställda 
Egen kompetensutveckling ek. avd 

HÖ=Helen Östman, SR=Sara Runesson, DG=Daniel Gustafsson 

Ansvarig 

SR 

SR, HÖ 

HÖ 

DG 

HÖ 

SR 

SR 
SR 
SR 

HÖ 
HÖ 

SR, HÖ 

HÖ 

DG 

DG 
DG 
SR 
SR 
HÖ 
SR, HÖ 
SR 
SR, HÖ 

När 

start höst 2014 

Stmi höst 2014 

Höst 2014 

Höst 2014 

2014-2015 

2014-2015 

2015 
2015 
Höst 2014 

2014-12-31 
2015 

2015 

2014-12-31 

2014-12-31 

Övrigt 

I drift våren 2015 

Upphandlare vid behov 
Minst en gång per år 
En gång i månaden 

Minst 2 dgr årligen 

2 

0 
~ 
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Långsiktiga mål och strategier 

• E-handel inköpssystem- gemensamt i länet 
• Samordnad varudistribution i länet 

• Minskad volym scanning- bör på sikt kunna utforas i reception/medborgarkontor 
alternativt av eller i samverkan med annan extern leverantör eller kommun 

• Begränsning av antalet inköpsberättigade 
• Certifiering av inköpsberättigade 

• Styrning genom tydliga mål för minskad kostnad for varor/~änster samt tidsåtgång for 
inköp 

• Ökad nytta av avtalsdatabasen 

Övrigt 

Uppföljning av aktivitetsmål sker löpande under året. 

/Handlingsplan fastställd 2014-08-27 Daniel Gustafsson 
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Ärende nr 7 

Ansökan om avsatta medel 
i kompletteringsbudget 1 2014 
för avloppsanordning vid 
Vemboö bygdegård 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL ~Tingsryds 
\!)kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 315 Dm 2014/421 804 

Ansökan om avsatta medel i kompletteringsbudget 1 2014 
för avloppsanordning vid V emboö bygdegård 

Bygdegårdsföreningen i Vemboö bygdegård ansöker om 246 000 kr som 
anslogs av kommunfullmäktige i kompletteringsbudget l för byggnation 
av avloppsanordning. Boverket avslog föreningens ansökan till samma 
ändamål, men foreningen avser nu att genomföra uppförandet utan det 
statliga bidraget. De aktuella medlen har överforts till kultur- och 
fritidsnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om avsattamedel i kompletteringsbudget 1:2014 
för avloppsanordning vid V emboö bygdegård 
Kompletteringsbudget 1:2014,2014-03-27, § 91 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att amnoda kultur- och fritidsnämnden att trots att Boverket avslog 
föreningens ansökan ändå betala ut kommunens anslagna 246 000 kr, 

att utbetalningen görs under fömtsättning att erforderliga miljötillstånd 
beviljas för anläggningen. 

Utdragsbestyrkande 

lO 
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bilaga Ks Au § 315 

Kiirnuand 

Föreningen Vemboö Bygdegård 
c/o Sekreterare Ingrid Gunnarsson 
Västerbotarp Lillegård 15 
360 13 Urshult 

2014-09-01 

Tingsryd kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ansökan om avsatta medel i Kompletterings budget l 2014. 

2014-08-12 

Den 16 december 2013 ansökte Föreningen Vemboö Bygdegård hos Kultur- och fritidsnämnden, om 

30% bidragsunderlag, i samband med ansökan inskickad till Boverket om investeringsbidrag till 

allmänna samlingslokaler. Ansökan behandlades sedan i Kultur~ och fiitidsnänmden, 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Enligt beslut i Kommunfullmäktige, 2014-03-27, 

avsattes 246 000 kronor i Kompletteringsbudget l 2014. Senare gavs besked från Boverket om avslag 

på ansökan. 

Med anledning här av ansöker Föreningen Vemboö Bygdegård att Tingsryd kommun beslutar, att även 

utan B overkels medverkan, ge ett bidrag till föreningen i årendet/projektet med ny avloppsanordning. I 

dag handläggs ärendet av Kristina Brovall på Bygg- och Miljöavdelningen, som tillsammans med 

representant från Liljegrens entreprenad AB, Nils-Erik Ohlsson, lagt fram ett förslag på montering av 

infiltrationsanläggning. Planeringen är att projektet skall genomföras under hösten 2014, under 

förutsättning att erforderliga beslut från Bygg- och Miljöavdelningen tas. 

Föreningen Vemboö Bygdegårds styrelse anser att Kän·asand är en vilctigträffpunkt i Tingsryd 

kommun, vilket medlemmatna i den ideella föreningen ofta får bekräftat. Det borde vara ett 

gemensatut intresse att behålla och utveckla anläggningen, med tanke på onu·ådets riksintresse och 

eventuell nationalpatk Under sommatperioden har det varit många arrangemang, som arrendatom 

genomfört. Många besökat·e har varit på anläggningen, såsom campare, badsugna, danssugna, 

kaffesugna, ungdomar på läger, pensionärer, MC-gäng och många, många fler. Det är vår förhoppning 

att kommunen grundar sitt beslut på att man hade stor medverkan när nuvarande anläggning anlades 

på 1980-talet. Från föreningens sida är vi beredda att genomföra projektet, då vi anser och lat· ansvar 

för att anläggningen ska drivas vidare. Men då det finansiellt är ett omfattande och kostsamt projekt, 

skulle det vara av stort värde, ja kanske nödvändigt, att känna stöd i ett fmansiellt bidrag från Tings1yd 

kommun. 

styrelsen kan kontaktas för ytterligare upplysningar. 

På styrelsens uppdrag, 

Ingrid Gunnarsson, sekreterare 

Telefon: 070-45 46 207 

ailsgun@gmail.com 
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Ärende nr 8 

Översyn av tirnavgift för 
bygg- och miljöavdelningen. 

Översyn av taxor för: 
- Miljöbalkens och strålskyddslagens 
område 
- Livsmedelslagens område 
- Tobakslagens område 
- Tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 
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SANITWANTRÄDESPROTOKOLL ~ f"ilTingsryds 
#'~kommun 
'/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 316 Dnr 2014/430 406 

Översyn av tirnavgift för bygg och miljöavdelningen 
Översyn av taxor för: 
Miljöbalkens och strålskyddslagens område 
Livsmedelslagens område 
Tobakslagens område 
Tillsyn över handel med vissa recepfria läkemedel 

Samhällsbyggnadsnänmden föreslår en höjning av tirnavgifterna generellt för 
bygg- och miljöavdelningen ti111 000 kr för att nå en budget i balans. Med 
den föreslagna höjningen når bygg- och miljöavdelningen en 
självfinansieringsgrad motsvarande ca 80 %, medan resterande 20 % är 
skattefmansierad. Samtidigt görs en översyn av taxor inom milj ö balleens och 
strålskyddslagens område, livsmedelslagens område, tobakslagens område 
samt för tillsyn över handel med vissa receptfi·ia läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämden 2014-08-19, § 137 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna att tirnavgiften för bygg- och 
miljöavdelningen höjs till1000 kr, 

att godkänna att samhällsbyggnadsnänmden varje år för nästkommande år 
fastställer ny tirnavgift beräknad på prisindex för kommunal verksamhet, 
PKV, för hela bygg- och miljöavdelningens verksamhet, 

att uppräkniog med PKV sker först 2015 att tillämpas för 2016, samt 

att reviderade taxor med bilagor skall gälla från 2015-01-01. 

Utdragsbestyrkande 

11 
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Bilaga Ks Au § 316 2014-09-01 

~Tmgscydls 
'\!'!:) k.ommm:n 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-19 

26 (47) 

Justerande 

§137 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 e08• 2 7 

Dnr: 2014 0831406 

10m' :2 D IV/~s 6 
f 

Översyn av tirnavgift för bygg- och miljöavdelningen 
Översyn av taxor för: 
Miljöbalkens och strålskyddslagens område (dnr: 2014-0768-406) 
Livsmedelslagens område (dnr: 2014-0774-406) 
Tobakslagens område (dnr: 2014-0773-406) 
Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel ( dnr: 2014-0775-406) 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-10, § 110. 
Tjänsteskrivelse 2014-06-02. 

BAKGRUND 

Den nuvarande taxan antogs vid ett antal tillfållen under 2013 och 2014. 
Samhällsbyggnadsutskottet fick infmmation om arbetet den 27/5. I arbetet med 
Budget i balans och översyn över avdelningens verksamhet har konstaterats att 
taxoma och timavgiftema bör ses över. 

Miljötaxan består av bestämmelser samt två bilagor. Dessa har reviderats. 
Bestänunelserna har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels redaktionella ändringar, dessa är markerade i dokumentet. 
Taxebilaga 1 hm strukturerats om och sorterats på ämnesområde. 
Taxebilaga 2 har justerats med att kohuunen för avgifter hm tagits bmt. 
Tirnavgift i kombination med bilagans tidsfaletar anses vara en sälcrare sätt att 
hantera taxebilagan. 

Livsmedelstaxan består av bestänunelser. Dessa har reviderats. 
Bestänunelsema har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels förtydliganden och redalctionella ändringar, dessa är markerade i 
dokumentet. 

To balestaxan består av bestänunelser. Dessa har reviderats. 
Bestänunelserna har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels förtydliganden och redaktionella ändringar, dessa är markerade i 
dokumentet. 
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~Tingscydls 
~lmmmiiD 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-19 

27 (47) 

Justerande 

CHH 

§ 137 f01is 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel består av 
bestämmelser. Dessa har reviderats. Bestämmelserna har setts över 
kompletterats och förändrats i vissa avseenden, mestadels förtydliganden och 
redaktionella ändringar, dessa är markerade i dokumentet. 

Timavgiften har setts över och avdelningens självkostnad har beräknats. I 
självkostnaden ingår samtliga kostnader som faller på avdelningen och den 
verksamheten som bedrivs inom ramen för de uppdrag som avdelningen 
tilldelas och den myndighetsutövning som sker. 

Avdelningen har idag skattefinansiering som ligger mellan ca 25%-50%. 
Denna fårändras till att bli ca 20% för avdelningen, dvs. 80% självfinansiering 
skall ske, för den verksamhet som bedrivs. 
Med befintliga kostnader får bland annat personal och lokaler blir tirnavgiften 
då 1000 kr. 

FÖRV ALTNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna att limavgiften höjs till l 000 kr 

att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden varje år för nästkonnnancle år 
fastställer ny tirnavgift berälmad på prisindex får kommunal verksamhet, PKV, 
för hela bygg- ochmiljöavdelningens veticsamhet 

att upprälming med PKV sker först 2015 att tillämpas får 2016 

attreviderade taxor med bilagor skall gälla från 2015-01-01 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfhllmäktige: 

att godkänna att limavgiften höjs till l 000 kr 

att godkänna att samhällsbyggnadsnänmden varje år för nästkommande år 
fastställer ny tirnavgift berälmad på prisindex för kommunal verksamhet, PKV, 
för hela bygg- och miljöavdelningens verksamhet 

att upprälming med PKV sker först 20 I 5 att tillämpas för 2016 

att reviderade taxor med bilagor skall gälla från 2015-01-01 
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el (!jT:ingsryds 
l>// · kommun 
// . Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerande 

Ufi1 

§ 137 forts 

Ex p 
Kornimmstyrelsen 
Caisa Leo-Malmberg 
Anette Andersson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (47) 

2014-08-19 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 9 

Taxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

41



SA~TRÄDESPROTOKOLL ~'Ii:nmlryds t'? \;.!) kommun 
-::/" Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 317 Dnr 2014/432 406 

Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnänmden 2014-08-19, § 13 8 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens område enligt 
protokolls bilaga, 

att fastställa avgifter för prövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelser enligt förslag, samt 

att taxor inom miljöbalkens och strålskyddslagens område skall gälla från 
2015-01-0 l. 

Utdragsbestyr an e 

12 
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Bilaga Ks Au § 3lZ 2014-09-01 

~Tingscyds 
~lmmmun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAwmJANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-19 

29 (47) 

Justerande 

cH H 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 °08· 2 1. ,,·. y()(,; 

Dfl'l :JD!Y/Y!'i --
§ 138 Dm: 2014 0768 406 

1 

Miljötaxa 2014 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-1 O, § 106. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny miljö taxa. Gällande ny tirnavgift och 
indexupprälming, se SEN 2014-08-19, § 137. 

Gällande avgift för prövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestänunelserna föreslår förvaltningen att följande indelning görs: 

Sex timmar debiteras för ärenden med besök och som behandlas i båda utskott 
ochnämnd(nyavgift2015: 6000kr) 

Fem timmar debiteras om utskottet gör besök på plats och fattar beslut i ärendet 
(ny avgift 2015: 5000 kr) 

Övriga ärenden debiteras med tre timmar (ny avgift 2015: 3000 kr). 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfulhnäktige: 

att godkänna förslag till ny miljötaxa, bilaga SEN 138.2014 

att fastställa avgifter för prövning av ansökan om dispens från 
strandskydds bestänunelserna enligt förslag 

att miljötaxa med bilagor skall gälla från 2015-01-01 

Exp 
Kommunstyrelsen 
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2014-09-02 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 
Beslutad av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, § xx 
Denna taxa är beslutad med stöd av 1 § 27 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Inledande bestämmelser 

1§ 

1(4) 

Denna taxa gäller avgifter för Tingsryds 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. Den gäller för bland annat naturvård- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälso skydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vatten verksamhet, 
skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. 
Denna taxa gäller också för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen. 

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

2§ 
Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3§ 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade 
med stöd av miljöbalken överklagas. 

4§ 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som 
är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet 

5§ 
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek 
ska kunna bestämmas. 
Avgiftsuttag sker 
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 
tillsynsavgift J, 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 

6§ 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan xxxkronor per hel timme handläggningstid. 

Avgiftsuttag sker i enlighet med 5§ i denna taxa. 
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2014-09-02 2(4) 

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

8§ 
Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår ( avgiftsår J besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

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 
tirnavgift 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 nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen 
därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas tirnavgift ut för kommunens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

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

12§ 
Avgift för prövning ska erläggas för nedlagd tid även om ansökan avvisas, återtas eller avslås. 

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

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. 
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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 tirnavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 
i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den 
punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 
övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

16 § 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återtagits innan 
handläggningen har påbörjats. 

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

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § 
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller 
verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timt.axan. 

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

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får den kommunala nämnden som hanterar 
frågan i särskild ordning besluta om avgift för extra tillsyn. Denna får tas ut ett visst år om den faktiskt 
utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften. Extra tillsynsavgift 
beräknas som timagvift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare vid tillsynens 
utförande. 

19§ 
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges 
för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av tirnavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den 
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas tirnavgift ut. 
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20 § 
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs 
i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

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

21 § 
Fast ärlig 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 tirnavgift 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 

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

Avgiftens erläggande m.m. 

24§ 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tingsryds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

25 § 
Av 1 kap. 2 §och 9 kap. 4 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgiftfår verkställas enligt utsökningsbalken. 
Betalas inte avgift inom föreskriven tid tas skälig dröjsmålsränta ut från räkningens förfallodag enligt vad 
kommunen bestämmer. 

26§ 
Av 1 kap. 2 §och 9 kap. 5 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljö balken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

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

Denna taxa träder i kraft den 2015-01-01. l ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på 
ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

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

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Tirnavgift i de fall 
tillsyneri inte ingår 
i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt laxebilaga 2 

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 OCH 8 MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

Prövning av ansökan som generar besök på platsoch behandlas i utskott och 6h 

nämnd 
Prövning av ansökan som generar besök och beslutas i utskott 5h 

Övriga ärenden 3h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 3h 

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kultutTeservat eller 
vattenskyddsområde 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 3h 
kulturreservat, natmminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 3h 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i tirnavgift 

övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

.. .. 
MILJOFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJOBALKEN 
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Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

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

l. Inrättande av avloppslösning med vattentoalett med sluten tank 4h 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 5h 
till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föresicrivit 5h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punktema l, 2 eller 3 på 6h 
samma fastighet och vid samma tillfälle 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning som kan 4h 
medföra påtaglig ändring av sanrmansättningen eller mängden 
avloppsvatten. 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 8h 
personekvivalenter 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 12 h 
personekvivalenter 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 16 h 
personekvivalenter 

9. Tillstånd i efterhand för enskild avloppsanläggning 6h 

Handläggning av anmälan avseende: 

l. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 3h 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

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

Tillsyn 

Tillsyn av gemensam avloppsanordning Ärlig tillsynsavgift 
eller timtaxa enligt 
laxebilaga 2 

Värmepump 
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Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning 

av värme ur mar!<, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet avseende: 

l. Berg- eller ytjordvärmepump l h 

2. Övriga anläggningar l h 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 

eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 

l. Berg- eller ytjordvä1mepump 3h 

2. Övriga anläggningar 4h 

Miljöfarlig verksamhet, övrigt 

Handläggning av anmälan om omhändertagande av latrin på egen fastighet l h 

enligt föreskrifter i renhållningsordningen för Tingsryds kommun 

Handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 5 eller 21 §§ tirnavgift 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. 

Aterkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i Årlig tillsynsavgift 

taxebilaga 2. enligt tax e bilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tirnavgift 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
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Djur och gödselhantering 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 

l. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 4h 

2. Pälsdjm eller fjäderfa som inte är sällskapsdjur 4h 

3. Giftig orm 4h 

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

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och tirnavgift 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant området 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42§§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 2h 
upplagsplats för djmspillning enligt 37 och 42 §§förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Hygienisk behandling 

Anmälan av verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta enligt 3 8 § förordningen ( 1998: 899) om milj öfm·lig verksamhet och 

hälsoskydd 

Nivå l, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 4h 
innebär silikoninjektioner och fotvård 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2h 

Återkommande tillsyn av verksamheter som erbjuder hygienisk behandling tirnavgift 

Skola, förskola och fritidsverksamhet 
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Anmälan av skol- och fritidsverksamhet enligt 38 § fårordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Skola med mer än 400 elever 8h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6h 

Skola med högst l 00 elever 4h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter 4h 
eller förskaleklass 

Ny avdelning på förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 2h 
fritidsverksamhet, resm-scenter eller förskoleldass 

Aterkommande tillsyn av skola, förskola och fritidsverksamhet tirnavgift 

Badanläggningar 

Anmälan av bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 6h 
används av många människor enligt 38 § fårordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten 
NFS 2008:8 (Kostnader för analyser och frakt tillkommer.) 

l. Strandbad l h 

2. Badanläggningar l h 

3. Enstaka bassänger l h 

4. Plaskdammar l h 

Övrig återkommande tillsyn av badanläggningar tirnavgift 

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

Värdkommunen tirnavgift 

Gästkommunen Tirnavgift vid 

inspektion med 
sådana 
anmärkningar att 
värdkommunen 
behöver 
infanneras eller 
uppfoljande 

inspektion behöver 
genomforas 

Övrig tillsyn och prövning enligt 9 kap. miljöball{en 

Aterkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt tirnavgift 
45§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

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

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala f6reskrifter tirnavgift 
för människors hälsa 

MILJÖSKADOR ENL. lO KAP. MILJÖBALKEN 
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Prövning 

Prövning enligt l O kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort får enligt l O kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Anmälan 

Handläggning enligt l O kap. Il - 13 §§ miljöbalken med anledning av 
undelTättelse från verksamhetsutövare. 

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
fOroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 
eller en anläggning enligt 28§ fårordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och 

vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 
miljöskador: 

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

VATTENVERKSAMHET ENL. 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning av ansökan att inrätta gmndvattentäkt enligt vad kommunen 
fåreshivit med stöd av 9 kap. l O § miljöbalken 

Handläggning av amnälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen 
föreshivit med stöd av 9 kap. l O § miljöbalken 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENL. 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

l -

Tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

l h 

tirnavgift 

7 

54



Handläggning av anmälan fdr samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken tirnavgift 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt tirnavgift 
12 kap. l O § miljöbalken 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap. tirnavgift 
miljöbalken 

KEMISKA PRODUKTER ENL. 14 KAP. MILJÖBALKEN 

Kemisim bel>ämpningsmedel 

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

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

Flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

Information 

Handläggning av information enligt 28 § forordningen (2007:846) om 2h 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som 
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Handläggning av årlig tillsynsrapport enligt 29 §förordningen (2007:846) 1h 
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 

som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Återkommande tillsyn 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, tirnavgift 
HFC vilka ska lämna information/rapport enligt 28 eller 29 § förordning 
(2007: 846) om fluorerade växthusgaser 

Brandfarlig vätska 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. l § Naturvårdsverkets föreskrifter tirnavgift 

(NFS 2003 :24) om skydd mot mark- och vattenfororening vid lagring av 

brandfarliga vätskor 

Handläggning av information 

Handläggning av information enligt 4: l § Naturvårdsverkets föreskrifter l h 
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt l: l § eller l :2 § 
samt l :3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt l :2 § som 

avses installeras inomhus): 

l. Förvaring av mer än l m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistem i 2h 

mark. 

2. Markforlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 2h 

cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt 

spillolja. 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 2h 

med tillhörande rörledningar om cistemen rymmer mer än l m3 men högst 

10m3. 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 3h 

vattenskyddsområde. 

Återkommande tillsyn 

Återkommande tillsyn av rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8§ i Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NSF 2003:24) om skydd mot mark- och vattenfororening vid lagring av 

brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna cistemer ovan mark som 

forvaras inomhus) 

a) Tillsyn över förvaring av mer än l m3 eldnings- eller dieselbrännolja i l h 

öppen cistern i marlc, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med 

markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 

brandfarlig vätska som bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet 

b) Tillsyn över förvaring av mer än l m3 eldnings- eller dieselbrännolja i tirnavgift 

öppen cistem i made, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med 

markforlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 

brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet 

9 

56



c) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern l h 
ovan mark med tillhörande rörledingar om cistemen rymmer mer än l m3 
men högst l O m3 som bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet. 

d) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern tirnavgift 
ovan mark med tillhörande rörledingar om cistemen rymmer mer än l m3 
men högst l O m3 som inte bedömts som betryggande enligt 
besiktningsprotokollet. 

e) Tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom tirnavgift 
vattenskyddsområde 

Övrig tillsyn, kemisim produkter 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och handel med kemiska produkter tirnavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENL. 15 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning och anmälan 

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

Prövning av ansökan om befrielse från sophämtning enligt 6 § Tingsryds l h 
kommunens renhållningsordning 

Tillsyn i övrigt 

Aterkommande tillsyn över transpmiörer av farligt avfall med tillstånd tirnavgift 
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001: l 063). 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tirnavgift 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för 
respektive verksamhet väljs. Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå 

C= anmälningspliktig verksamhet U= utan prövning, ej anmälningspliktig verksamhet 

Timavgift= se§ 6 och 7 

1.20-1 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, 
dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur 
upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 
moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta 
gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin 
räknas även obetäckta gyltor), 
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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas 
som värphöns ), 
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, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra 
djurarter motsvaras en djurenhet av 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 
skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet 
djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 
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1.20-2 4 c Anläggning med stadigvarande djurhällning med mer än 100 djurenheter 
men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur 
Upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 
moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta 
gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolvveckor eller äldre (som slaktsvin 
räknas även obetäckta gyltor), 
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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas 
som värphöns ), 
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, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra 
djurarter motsvaras en djurenhet av 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 
skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet 
djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.2001 2 u Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Odling 
. .... . . 

. .·· .· 

1.30 8 c Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3001 4 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter 

1.3002 2 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men 
högst 5000 kvadratmeter 

1.3003 2 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 
kvadratmeter 

1.3004 6 u Anläggning för torkning av gödsel 

2(34) 
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·. FISKODLING M.M. . . . · . 

5.20 6 c Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 
'ner kalenderår, om inte verksamheten är tillståndsoliktig enligt 5.10. 

5.2001 2 u Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 
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10.30 8 husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus 

husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 

6 c husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än S hektar, eller 
3. mer än SO 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (198S:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2.är 10.10 eller 10.11. 

10.400 2 u Täkt . markinnehavarens husbehov av 
1 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde högst S hektar, eller 

10.SO 8 c Anläggning för sortering eller krossning av 
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 tid än trettio under en 

10.500 4 u för sortering eller krossning av berg, naturgrus andra 
1 jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdes bestämmelser, 
eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 

trettio under en 
10.60 6 c för eller omvandling av bränsle 

SOO ton torv kalenderår. 
10.600 4 u 
1 

11.30 8 c 

13.70 6 c 
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. . .. 
LIVSMED EL OCH !'ODER M.M. . 

Animaliska råvaror 
15.30 8 c slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller . 
15.20. 
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15.300 4 u slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
l kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 

15.20. 
15.50- 12 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
1 av animaliska rävaror- chark och styckning- för en produktion av mer än 

10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50- 10 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
2 av animaliska råvaror- chark och styckning- för en produktion av mer än 

400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.500 6 u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
1 av animaliska råvaror- chark och styckning- för en produktion av högst 

400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50- 12 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
3 av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 

mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50- 10 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
4 av animaliska rävaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 

mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.500 6 u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
2 av animaliska råvaror [utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 

högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.600 2 u Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
1 tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 

baserad på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.70 6 c Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på mer än 1 O ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-
barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller 
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 
15.80. 

15.700 2 u Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
1 tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 

baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 
15.80- lO c Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 
1 produkter per kalenderår. 
15.80- 6 c Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
2 produkter per kalenderår. 

i ---
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1S.800 4 u 
1 Rökeri för en av 50 ton rökta kalenderår. 

15.900 12 u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
1 av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än SO 000 ton men 

100 000 ton kalenderår. 
1S.900 10 u Anläggning för framställning av livsmedel med 
2 av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter 

kalenderår. 
15.100 12 c per 
-1 
1S.100 6 u 
01 
15.120 12 c av frukt, bär, rotfrukter eller 

grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är 15.90 eller 1S.l10. 

15.120 8 u Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
01 grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 

kalenderår. 
10 c Anläggning för endast tvättning eller rensning av 

eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 

15.130 2 u Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
01 eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt som är 90.10. 

15.140 15 c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer 
-1 än SO 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

15.90. 
15.140 12 c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer 
-2 än 1 000 ton men högst SO 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte 

är 1S.90. 
15.140 2 u Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 
01 1 000 ton kalenderår. 
1S.140 4 u för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
02 av mer än 10 000 ton. 
1S.160 12 c Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 1S.1SO. 

7(34) 

7 

64



2014-09-02 8(34) 

m.m. 
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass J 
för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per 

om verksamheten 
10 c för av mjölkprodukter undantag av glass J 

-2 för en produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men 
högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 

15.180 8 c Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass J 
-3 för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 

20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
15.170. 

15.180 2 u Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass J 
01 för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 

kalenderår. 
15.200 12 c Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte 

2 u 
01 

15.220 10 c 

2 u för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 

m.m. 
15.240 12 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
-1 genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 500 ton men högst 5 

000 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är 
15.230. 

15.240 10 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
-2 genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 100 ton men högst 

500 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är 

15.240 8 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
-3 genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 

100 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är 

15.240 2 u Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
01 genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 

15.240 12 u Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
02 drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller 

fruktviner. 
15.250 10 u Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 
01 läsl<edryck per kalenderår. 

Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 

90.10. 
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15.250 6 u Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m3 

02 maltdryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.260 12 c Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 
000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15. 90. 

15.260 6 u Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 
01 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verl<samheten medför utsläpp 

av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

. . 

··· . 

. . . 

Annan livsmedelstillverkning ·. . 

15.270 8 u Anläggning för tillverkning av 
01 1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 

2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

15.280 20 c Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr 
-1 per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15. 90. 

15.280 15 c Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton 
-2 choklad eller konfektyr per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280 12 c Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad 
-3 eller konfektyr per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280 2 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per 
01 kalenderår. 
15.280 10 c Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per 
-4 kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280 4 u Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per 
02 kalenderår. 
15.280 12 c Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
-5 Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15.90. 
15.280 6 c Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
-6 kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280 2 u Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
03 

({({ TF PN Besl<rivning 

9 

9(34) 

9 

66



-
2014-09-02 10(34) 

15.300 15 c Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per 
-1 kalenderår, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillständspliktigt enligt 90.10. 

15.300 15 c Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om 
-2 verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300 12 u Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om 
01 verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.300 12 c Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton 
-3 livsmedel, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300 4 u Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om 
02 verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.310 6 c 

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-15.300 . 

. 

Foder . 

15.320 8 u Anläggning för framställning av produkter som kan användas som 
01 djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 

3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
177 4/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte 
är avsedda att användas som livsmedel, om produktionen baseras på 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

15.340 15 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
-1 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 50 

000 men högst 100 000 ton spannmälsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 
15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 
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15.340 12 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
-2 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 

men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 
15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340 6 u Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
01 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 5 000 

ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340 15 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
-3 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 

men högst 15 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 
15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340 12 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
-4 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 500 

men högst 5 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 
15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340 6 u Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
02 bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 500 ton 

annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330 . 

. 

. 
TEXTILVAROR . 

17.30 10 c Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton 
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 17.10 eller 17.20. 

17.300 6 u Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton fibrer eller 
1 textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton 

textilmaterial per kalenderår. 
17.300 6 u 
2 Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 
17.300 2 u 
3 Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 

. 
. PÄLS, SKINN OCH LÄDER . 

18.30- 15 c Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 
1 en produktion av mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 
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18.30- 10 c Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 
2 en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller 

färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 
18.20 eller 90.240. 

18.300 2 u Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 
1 en nroduktion av höest 2 ton färdiet läder eller färdigt pälsskinn. 
18.300 6 u Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
2 anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar 

ner kalenderår 
18.300 2 u Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
3 anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar 

per kalenderår 

TRÄVAROR . 

20.10- 15 c Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 kubikmeter trä 
1 med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 

doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 
39.20. 

20.10- 12 c Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kubikmeter men 
2 högst 10 000 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 

vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndsoliktie enliet 39.10 eller 39.20. 

20.10- 10 c Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med 
3 träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 
20.100 6 u Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med 
1 träskyddsmedel genom trvck- eller vakuumimpregnering eller doppnine. 
20.30- 20 c Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
1 sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 30 000 

kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.30- 15 c Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
2 sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 

kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.300 8 u Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
1 sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 

kubikmeter o er kalenderår. 
20.40- 20 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
1 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 
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20.40- 1S c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
2 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än lO 
000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40- 8 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
3 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än l 000 
kubikmeter men högst lO 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.400 2 u Anläggning för framställning eller bearbetuing av träbaserat bränsle, eller 
1 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. 

20.40- 20 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
4 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än lSO 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40- lS c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
s av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lilmande, baserad på mer än 20 
000 kubikmeter men högst lSO 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40- 8 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
6 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.400 2 u Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
2 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. 

20.40- lO c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
7 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av pellets eller briketter, baserad på mer än S 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.400 2 u Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
3 av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 

i form av pellets eller briketter, baserad på högst S 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår. 

13(34) 

13 

70



2014-09-02 14(34) 

KK TF PN Besl<rivning 

20.60- 20 c Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1 1. faner eller plywood, eller 

2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per 
kalenderår. 

20.60- 15 c Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
2 1. faner eller plywood, eller 

2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per 
kalenderår. 

20.80- 6 c Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
1 under bark [m3 fubJ, om lagringen sker på land ntan vatten begjutning. 
20.80- 15 c Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 
2 20 000 kubikmeter fast mått under bark [m3 fubJ, om lagringen sker på 

land med vattenbegjutniug och inte är tillständspliktig enligt 20.70. 
20.80- 12 c Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 
3 000 kubikmeter fast mått nnder bark ( m3 fub J, om lagringen sker på land 

med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20. 70. 
20.80- 12 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
4 kubikmeter timmer fast mätt under bark (m3 fub J i vatten, om lagringen 

inte är tillståndspliktig enligt 20. 70. 
20.80- 8 c Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
5 kubikmeter timmer fast mått under bark ( m3 fub J i vatten, om lagringen 

inte är tillståndspliktig enligt 20. 70. 
20.800 2 u Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
1 bark r m3 fub l i vatten. 
20.90 15 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 fastmåttunder bark (m3 fubJ på 
land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmetertimmer fast mått underbark [m3 fubJ i 
vatten. 

20.900 12 u Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
1 lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 

eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fastmåttunder bark (m3 fubJ på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. högst 1 O 000 kubikmeter timmer fast mått under bark ( m3 fub J i 
vatten . 

. 
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.200 8 u Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa per 
1 kalenderår. 
21.50 15 c Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong 

per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 
eller 21.40. 

21.500 6 u Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp eller kartong 
1 per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 

eller 21.40. 
21.500 4 u 
2 Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process 
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22.10 15 

22.20 15 

22.40- 6 
1 

22.400 4 
1 

22.400 2 
2 

22.400 2 
3 

22.40- 12 
2 

22.40- 10 
3 

22.400 8 
4 

22.400 2 
5 

23.100 6 
1 

24.30 15 

24.70 15 

24.700 6 
1 

c 

c 
C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

av film eller framkallas kalenderår. 
U utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 000 

kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
av film eller kalenderår. 

U utan utsläpp av processavloppsvatten högst 5 000 
material i form av film eller papperskopior 

C Anläggning med 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, om 
verksamheten inte är 22.30. 

C Anläggning med 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, om 

inte är 22.30. 
U med utsläpp av där mer än 1 000 

kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 

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

u 
för 

c Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 

c framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas 

u Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 ton gas 
per kalenderår. 

--
15(34) 

15 

72



2014-09-02 16(34) 

I<K TF PN Besl<rivning 

24.81 15 c Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.90 15 c Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten inte används 
eller tillverkas något kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", cancerframkallande, 
"mutagen" "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig11

• 

24.100 15 c Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan beskrivning i denna bilaga. 

24.120 15 c Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer i industriell skala 
-1 tillverka 

1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110, 
2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller 
3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillständspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20 

24.120 8 u Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
01 tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 
24.120 15 c Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer i industriell skala 
-2 tillverka naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndsoliktig enligt 39.20. 

24.120 20 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
-3 tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120 15 c Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer i industriell skala 
-4 tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillständspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120 4 u Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer i industriell skala 
02 tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 
24.120 8 u Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer i industriell skala 
03 tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 

om tillverkningen sker genom destillation. 
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24.130 15 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. 

24.130 8 u Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot-
01 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 
hwienorodukter per kalenderår. 

24.140 15 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 
-1 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndsolikti2 enli2t 39.20. 

24.140 12 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 1 O 
-2 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktif'; enlif';t 39.20. 

24.140 8 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 
-3 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndsolikti2 enli2t 39.20. 

24.140 6 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 
-4 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 20 c Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
24.10-24.140. 

. . 

GUMMI- OCH PLASTVAROR 
25.11- 20 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
1 produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11- 15 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
2 produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

9 
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25.11- 12 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
3 produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälninr:spliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11- 8 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
4 produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.110 2 u Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
1 produktionen baseras på högst 1 ton o vulkad gummiblandning per 

kalenderår. 
25.30 8 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 enlir:t 25.20. 

25.300 2 u Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 
1 av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 

kalenderår. 
25.50- 12 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plasträvara per 
1 kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 

av produkter av plast förutom endast mekanisl< montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50- 6 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 
2 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50- 3 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton 
3 plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, 

för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälninr:spliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.500 2 u Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
1 kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 

av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

25.50- 15 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
4 kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 

eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds· eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 
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25.50- 12 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton 
s plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50- 8 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 1 O ton 
6 plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50- 4 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton 
7 plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50- 3 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton 
8 plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.500 2 u Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
2 kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 

eller kalandrering med plast. 

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER . .· . .· 

Glas, glasvaror och keramiska produkter · ·· .· · 
. . · . 

.• . . . 

26.100 10 u 
1 Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
26.30 10 c Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 

av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20. 

26.300 4 u Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 
1 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 glasrävaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 15 c Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.510 4 u Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 
1 produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 

används. 
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26.60 1S c Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 
26.51. 

26.600 4 u Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per 
1 kalenderår. 
... · ........... l······ ..... •...•.. . .. . ....... ·· ···. . . ' ". . ' ' . . ..............•..... ... · ... 

Cement, betong, kalk, krita och !tips · . . 

26 .. 70 8 u Anläggning för att 
01 1. i roterugn tillverka högst 12S 000 ton cement per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 SOO ton cement per kalenderår. 
26.100 1S c Anläggning för tillverkning av mer än S ton kalk, krita eller kalkprodukter 

per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 26.70-26.90. 

26.100 6 u Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
01 produktion högst S ton per kalenderår. 
26.110 10 c Anläggning för tillverkning av mer än SOO ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.110 6 u Anläggning för tillverkning av högst SOO ton 
01 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 
26.120 1S c Anläggning för tillverkning av mer än SOO ton varor av gips per 

kalenderår. 
26.120 6 u Anläggning för tillverkning av högst SOO ton varor av gips per kalenderår. 
01 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 
26.1SO 10 c Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
-1 eller områdesbestämmelser. 
26.1SO 10 c Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
-2 detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

en tolvmånadersperiod. 
26.1SO 2 u Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
-3 detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 
26.160 10 c Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110. 
26.900 10 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
01 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. 

26.900 2 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
02 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. 

STÅL OCH METALL . 

27.100 12 u Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär 
1 produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om 

produktionen är högst 1S 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.60 6 c Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101. 

27.600 3 u Anläggning för gjutning för en produktion av högst 1 O ton järn, stål, 
1 aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 
27.100 8 u Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, 
01 inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 

000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
27.110 8 u Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
-3 återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. 
27.140 6 c Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 27.130. 

27.140 3 u Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
01 och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

. 
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M. M; 

. 

Ytbehandling, avfettning och färgborttagning Jll.m. .· 

28.100 4 u Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk 
1 ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en 

sammanlagd volym som är högst 30 kubikmeter. 
28.40 10 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

28.400 8 u Anläggning för 
1 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten 
ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.60 10 c Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 

28.600 2 u Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
1 plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
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28.70- 10 c Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för 
1 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10, 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än SO kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än SOO kvadratmeter yta per kalenderår, 
S. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än SO kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än SOO kilogram per kalenderår. 

28.70- 8 c Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
2 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10, 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än SO kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än SOO kvadratmeter yta per kalenderår, 
S. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än SO kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än SOO kilogram per kalenderår. 

28.71 8 c Blästringsarbete omfattande mer än SOO kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28. 70. 

28.710 2 u 
l Blästringsarbete omfattande högst SOO kvadratmeter yta. 
28.90 10 c Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 

bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 
39.10, 39.20 eller 39.40. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR . 

31.30 10 c Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande 
ljuskällor. 

31.60 lS c Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING M.M. . · .. 

34.10 1S c Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 
34.100 4 u 
l Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. 
34.20 8 c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

q ---
22(34) 

22 
79



2014-09-02 23(34) 

KK TF PN Besl<rivning 

34.40 15 c Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler äu 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 34.30. 

34.400 6 u Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1 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. 

34.50 15 c Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.80- 15 c Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
1 total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80- 10 c Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
2 total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80- 8 c Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
3 total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.800 2 u Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
1 total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 
kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

35.20 8 c skeppsvarv. 
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39.100 12 
1 

39.200 15 
1 

39.200 15 
2 

39.200 15 
3 

39.30 10 

U Anläggning för ytbehandling av material, eller produkter med en 
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till 
högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som 
tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar 
som ätervinns för 

U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår i 
a) djuptryck av publikationer, 
b) bandlackering, eller 
c) träimpregnering. 

10 andra 
U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per 

kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. 
somi andra 

U Anläggning där organiska lösningsmedel 100 ton per 
kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat 
Med·· 

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träyta r, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
1 O. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

24(34) 

24 

81



11ngsryds 
kommun 2014-09-02 

KK TF PN Beskrivning 
39.300 6 u Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1 1. högst 1S ton i rulloffset med heatsetfärg, 

2. högst 1S ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad som "misstänks kunna ge cancer'1

, "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
S. högst SOO kilogram i fordonslackering, 
6. högst S ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 1S ton i beläggning av trä ytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst S ton i skotillverkning, 
11. högst S ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst S ton i lim beläggning, 
13. högst S ton i annan beläggning, 
14. högst 1S ton i omvandling av gummi, eller 
1S. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animalisktfett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningsoliktig enligt 39.30. 

39.SO- 8 c Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade 
1 organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.SOO 6 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
1 organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stvcket. 
39.50- 1S c Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men 
2 högst 2S ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna 

beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stvcket. 

39.SO- 12 c Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt S ton men 
3 högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna 

beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stvcket. 

39.500 8 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,S men högst S ton 
2 organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stvcket. 
39.500 6 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än O,S- men högst 2,S 
3 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 

39.10 andra stvcket. 
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1{1{ TF PN Beskrivning 

39.500 2 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
4 lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 

stycket. 

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH I<EMISI<A PRODUKTER M.M. 
39.70 12 c Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,2. andra kemiska produkter 
än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande", mutagen", "reprodiktionstoxisk11 eller ''miljöfarlig", 
och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk 
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett 
och samma tillfälle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.700 6 u Anläggning för lagring av 
1 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,2. andra kemiska produkter än 
som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
~'cancerframkallande", mutagen", "reprodiktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk 
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett 
och samma tillfälle, Eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen 
lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.800 2 u Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
1 per kalenderår. 
39.90 6 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 

annat träbränsle per kalenderår. 
39.900 2 u Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
1 annat träbränsle per kalenderår. 

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME .OCH I<YLA 

Gasformiga bränslen . · . 
.. . 

40.20 12 c Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10. 
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40.60- 10 c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
1 än 5 MW men högst 20 MW, om också annat bränsle används än 

eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 

40.51 eller 40.70. 
40.60- 5 c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
2 än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också annat bränsle används än 

eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 

40.60- 10 c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
3 än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än 

eldningsolja eller bränslegas. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 

40.51 eller 40. 70. 
40.600 Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 
1 10MW 
40.70 10 c Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 

Vindkraft 
40.800 2 u Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 
1 vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda 

uteffekten är 
40.100 8 c Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 
-1 vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 4 MW men 

högst25 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

40.80 eller 40.90. 
40.100 6 c Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 
-2 vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 

kilowatt men högst 4 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

40.100 2 u Enstaka gruppstation för vindkraft med tre eller 
01 vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är högst 125 

m.m. 
40.110 15 c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 

från mark, vattenområde, grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen 
eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 
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Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten 
för en tillförd energimän d av mer än 3 000 me a wattimmar. 
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i mark, vattenområde eller i grundvatten 
3 000 

41.900 12 u Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg 
1 för mer än 50 000 
41.900 8 u Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 
2 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 

41.900 4 u 
3 

50.10 8 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 kalenderår. 

50.100 4 u Anläggning för tvättning av 
1 1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon kalenderår. 

50.20- 12 c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
1 flytande motorbränsle. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
eller .70 eller 

6 c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

2 u 

50.20- 8 c 
3 

50.20- 6 c 
4 

0.200 2 u 

0.200 5 u 
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

0.200 3 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
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63.20 15 c 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är 

63.400 6 u Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
1 flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 

63.50 8 c Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 

63.30 eller 63.40. 
63.500 2 u Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
1 kalenderår äger rum. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
63.30 eller 63.40. 

63.100 10 u 
01 
63.100 8 u 
02 

10 u för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 

8 u regional 

73.10 20 c Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större 
än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, 
eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § 

om verksamhet och 
73.100 8 u Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 
1 000 kvadratmeter. 

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

8 u laboratorier för utbildning med en total golvyta 

74.20 12 

85.10 12 

85.100 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
1 
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90.20- 16 c Avloppsreningsanläggning som är för mer än 500 
l personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

90.10. 
90.20- lO c Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 
2 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om verksamheten 

inte är 
90.200 8 u mer än 100 
l 
90.200 4 u förmer än 25 
2 

90.40 6 c Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilttillfälle är större än lO ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är 90.30. 

4 u än farligt avfall om den totala 
lO ton. 

90.60 6 c Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta 
motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår 
till 
l. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för 
lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

m.m. 
90.80 lO c Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 

hanterade avfallsmängden är större än l 000 men högst lO 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

70. 
90.800 4 u Anläggning den 
l hanterade 
90.90 4 c Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling 
som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja. 
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90.110 12 c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
-1 annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större 

än 5 000 men högst 10 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 
90.260. 

90.110 6 c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
-2 annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 5 

000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240,90.250 eller 90.260. 

90.120 4 c Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, 
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

. Användning för anläggningsändamål . 

90.140 6 c Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är 
ringa. 

Biologisk behandling . . 
. 

90.160 4 u Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
01 den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.170 10 c Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
-1 den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 

än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170 4 c Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
-2 den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 

än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170 4 c Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
-3 den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 

kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170 2 u Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
01 den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per 

kalenderår. 

Förbränning · . . . 

90.220 4 u Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
01 50 ton per kalenderår. 

l den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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90.230 6 c Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där 
endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

Animaliska biprodukter m.m. .· 

90.250 12 c Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår 
bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, 
kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 12 c Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 
90.240 eller 90.250. 

·. 
Uppläggning . · . 

90.280 6 c Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är 
ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet 

90.370 15 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av 
uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
90.300-90.340. 

90.375 15 c Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid 
platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är 
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

90.390 6 c Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

90.430 6 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall 
enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 
90.70-90.110,90.130-90.170,90.200-90.310,90.370,90.375,90.410 
eller 90.420. 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
92.20- 6 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
1 skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter] för 

mer än 100 000 skott per kalenderår. 
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92.20- 3 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
2 skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 20 000 skott men 100 000 skott per kalenderår. 
92.20- 2 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
3 skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
92.200 2 u Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutDing utomhus med 
1 skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

högst 5 000 skott per kalenderår. 
92.30 4 c Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

TEXTILTVÄTTERIER . . 

93.10- 10 c Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
1 Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.100 6 u 
1 Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

ÖVRIGA VERKSAMHETER · 
.. 

Lackering m.m. 
.· 

·' .··· 
'·.·. ·.·. . 

100.10 12 u Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 
01 ·per kalenderår 
100.10 6 u Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 
02 högst 10 ton pulverper kalenderår 

Hantering av brom- eller fluorkarbaner 
101.10 10 u Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
01 klorfluorkarboner per år 
101.10 6 u Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade 
02 brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.10 2 u Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
03 klorfluorkarboner per år 
101.10 10 u Om tappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
04 klorfluorkarboner per år 
101.10 6 u Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade 
05 brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.10 2 u Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
06 klorfluorkarboner per år 
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l~ 
~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 318 Dm 2014/434 406 

Livsmedelstaxa 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fårändrad taxa inom livsmedelslagens 
onn·åde. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 139 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkärrna ny livsmedelstaxa enligt protokolls bilaga, samt 

att livsmedelstaxan skall gälla från 2015-01-01. 

Ut ·agsbestyrkande 
94



Bilaga K~ Au § 318 2014-09-01 

17Z1Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (47) 

2014-08-19 

Justerande 

H 

§ 139 

Livsmedelstaxa 2014 

BESLUTSUNDERLAG 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr: 2014 0774 406 

l TINGSRYDS KOMMUN 
i 

2014 ·08·_ 2 L ;: Vo-t. 
i!nr (2otlf/Vi.iJ · ?.. · 

l 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-10, § 107. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny livsmedelstaxa. Gällande ny 
tirnavgift och indexupprälming, se SBN 2014-08-19, § 137. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna förslag till ny livsmedelstaxa, bilaga SBN 139.2014 

att livsmedelstaxan skall gälla från 2015-01-0 l 

Exp 
Kornrnlmstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 95



Tingsryds 
kommun 

Nilaga SBN 139.2014 

2014-08-20 1 (3) 

Taxa för Tingsryds kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Tingsryds kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och 

registrering enligtlivsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de 

E G-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 §Avgift enligt denna taxa tas utför 

1. registrering av anläggning, 

2. handläggning och andra åtgärder vid normal offeritlig kontroll och extra offentlig kontroll. 

3. uppdragsverksamhet. 

3 §Avgift tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, 

de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de HG-bestämmelser som 

kompletteras av dessa lagar. 

4 § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår ( avgiftsår J besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring av prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram l;ill den 1 oktober året 

före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

5 §Beslut om attfastställa avgift enligt 6 §andra slycket, 14 §andra slyeket och 18 §tredje slyeket 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 §i 

förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av 

samhällsbyggnadsnämnd en. 

Tirnavgift 

6 §Vid tillämpning av denna taxa är tirnavgiften 

a. 1000 kronorvid registrering och vid beräkning av årlig kontrollavgift 

b. 85% av tirnavgiften enligt punkt a vid extra offentlig kontroll, uppdragsverksamhet mm. 

Årlig kontrollavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en verksamhet. Kostnaden för 

resor till och från livsmedelsanläggningen ligger i tirnavgiften för årlig kontroll. · 

En lägre tirnavgift gäller för extra offentlig kontroll. I dessa fall tas tirnavgift ut för faktiskt nedlagd 

kontrolltid och till detta läggs även eventuell restid. 
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För inspektioner, mätningar och andra offentliga 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 tirnavgift 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 

av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 

provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet·samt föredragning och beslut. 

Avgift för registrering 

7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet tillverka snus och 

tuggtobakeller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt tirnavgift i 6 § 

punkt a. 

Årlig kontrollavgift 

8 §För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden beslutar för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av 
1. riskklassificering med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek och 
konsumentgrupper, 
2. bestämning av eventuellt kontrolltidstillägg utifrån behovet av informationsrelaterad kontroll (till 
exempel spårbarhet och märkning), samt 
3. erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. 

Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid" 
används. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av 
vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med limtaxan i 6 §punkt a. 

9 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i 

förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället 

tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

10 §Fast årlig avgift omfattar kalenderår ochska betalas i förskott. Avgiften ska betalas frän och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 

påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya 
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det· 
kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 

11 §Av 4 §förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 

kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den 
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som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för 

dricksvattenförsörjning. 

Avgiftför extra offentlig kontroll 

12 § Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 

kontrollverksamheten tas avgift ut för utförd kontrolltid. Tirnavgift tas ut enligt 6 §punkt b och avgiftför 

de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för 

att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 

om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får 

den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen 

genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

13 §Av 12 §förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska betalas 

för kontroll som föranleds av klagomål som visar sigvara obefogade. 

Nedsättning av avgift m.m. 

14 §Av 10 §förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten 

får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta 

ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer 

avgiften enligt 5 §i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller 

efterskänka avgiften för registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 

15 §Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tingsryds kommun. Betalning ska ske inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verlrställighetsfrågor m.m. 

16 § Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. (enligt 33 §livsmedelslagen och 33 §lag om foder och animaliska biprodukter). 

17 § Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift får överidagas hos länsslyrelsen. (enligt 31 § 

livsmedelslagen och 31 §lag om foder och animaliska biprodukter). 

1. Denna taxa träder i kraft den 2015-01-01. 
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Ärende nr 11 

Taxa inom tobakslagens område 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 319 Dnr 2014/431 406 

Taxa inom tobalislagens område 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa inom tobakslagens 
område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 140 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kornmUnfullmäktige besluta 

att godkänna ny taxa inom tobakslagens område enligt protokollsbilaga, samt 

att taxa inom tobakslagens område skall gälla från 2015-01-01 

14 

~ :,....--
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\l ~Tingsryds 
4' ~kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (47) 

2014-08-19 

Justerande 

c~M 

SA1{HÄLLSBYGGNADSNÄ1flfDEN 

§ 140 Dm: 2014 0773 406 

Taxa inom tobakslagens område 

BESLUTSUNDERLAG 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -oa-: 2 1. --~~ \_t oro 
Dnr r:zot·Y/ V3~ 
- 7 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-10, § 108. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa inom tobakslagens område. 
Gällande ny timiwgift och indexupprälcning, se SBN 2014-08-19, § 13 7. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna förslag till ny taxa inom tobakslagens område, bilaga SBN 
140.2014 

att taxa inom tobakslagens område skall gälla från 2015-01-01 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga SBN 140.2014 

2014-08-20 

Taxa enligt tobakslagen 

Enligt 19 b § tobakslagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgiftför en kommunal 
nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt tobakslagen 
(1993:581) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Avgiftsskyldig 

2 §Avgiftsskyldig är· den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Avgifter 

3 §Avgift enligtdenna taxa tas inte utför: 
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

1 (2) 

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av samhällsbyggnadsnämnden enligt tobakslagen 
eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas. 

4 § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår ( avgiftsår J besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, rälmat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämn den. 

Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art ocl) omfattning, tillsynsbehov et, 
nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

Betalning 

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

Avgift med anledning av anmälan 

8 §Avgift för handläggning med anledning av anmälan av näringsverksamhet med tobaksvarortas ut med 
avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan avser. 

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd 
beslutet avser. 

UHt 
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Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas tirnavgift enligt 10 § ut för 
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

Tirnavgift 

10 §Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1000 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

2(2) 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Samhällsbyggnadsnämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Tirnavgift tas utför varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som framgår 
av8 §ovan. 

Överklagande 

11 §Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. 
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Ärende nr 12 

Taxa för tillsyn över 
handel med vissa receptfria läkemedel 
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~Tingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 

Justeran e 

Au§ 320 Dnr 2014/433 406 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa för tillsyn över handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Sambällsbyggnadsnänmden 2014-08-19, § 141 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkäuna ny taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
enligt protokollsbilaga, samt 

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria lälcemedel skall gälla fråu 
2015-01-01 

Utdragsbestyrkande 

15 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2014-09-01 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-19 

32 (47) 

Justerande 

§ 141 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 ·08· 2 7 .. - . ,. 

Dnr .;. ~ .:~- ~-/~.;~~~· 

Dnr: 2014 0775 406 :Lo 
1 't/ y 3 J 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-10, § 109. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fi·am förslag till ny taxa får tillsyn över handel med 
vissa receptfria lälcemedel. Gällande ny tirnavgift och indexuppräkning, se SBN 
2014-08-19, § 137. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommmlfullmälctige: 

fLtt godkänna fårslag till ny ta:xa får tillsyn över handel med vissa receptfria 
lälcemedel, bilaga SBN 141.20 14 

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria lälcemedel skall gälla från 
. 2015-01-01 

Exp 
Kommunstyrelsen 

cH/f ~~ 
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kommun 

Bilaga SBN 141.2014 

2014-08-20 1(2) 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt 23 §lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfullmäktige meddela 

föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 §Avgift enligt denna taxa erläggs för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig·detaljhandel enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

Avgifter 

3 § Tirnavgift tas inte ut för kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

4 §För kontrollbesök debiteras avgiftmed 1000 kr/timme år 2015. 
Tirnavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har använt för beredning och kontroll samt 
rapportering till Läkemedelsverket 

5 § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår ( avgiftsår J besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, PIN, räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

Tirnavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök 

Betalning 

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

Nedsättning av avgift 

7 § 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. 

8 § Om tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel sker samtidigt med annan tillsyn, debiteras halv 

tirnavgift 
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Tirnavgift 

9 §Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1000 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhällande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

2(2) 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Samhällsbyggnadsnämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Tirnavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie tirnavgift · 

Avgiften ska erläggas av den som bedriververksamhet som är anmälningspliktig enligtvad som framgår 
av2 §ovan. 

Överidagande 

10 §Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. 
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Ärende nr 13 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 14 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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