
Ärende nr 2 

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 

1



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 364 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 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av tirnavgifterna generellt för 
bygg- och miljöavdelningen tilllOOO 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 
skattefinansierad. Samtidigt görs en översyn av taxor inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, livsmedelslagens område, tobakslagens område 
samt för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Sarnhällsbyggnadsnärnden 2014-08-19, § 137 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 316, 2014-09-0 l 
Kommunstyrelsen§ 187, 2014-09-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kornmunfullmäktige att fastställa tirnavgiften för bygg- och miljöavdelningen 
till l 000 kr, 

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

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

att reviderade taxor med bilagor skall gälla från 2015-01-0 l. 

l Utdmgsbcsty;kandc 

12 

2



Bilaga Ks Au § 316 2014-09- 01 

rmo . ..JI Ks § 187 
JtiDg§ryw§ 2014-09-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (47) 

k_Q])mMUIDl Ks Au § 364 
Samhällsbyggnadsnämnden 2 014 _1 0 _ 2 7 2014-08-19 

Justerande 

cl+t-J 

§ 137 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

TtNGSRYOS KOMMUN 

201~ .. OB· 2 7 

Dnr: 2014 0831 406 

l Dir J/) l'-/ /~;3 o 
l 

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

BESLUTSUNDERLAG 
Sambällsbyggnaclsnänmdens beslut 2014-06-1 O,§ 110. 
Tjänstesla'ivelse 2014-06-02. 

BAKGRUND 

Den nuvarande ta.-xan antogs vid ett antal tillflillen tmder 2013 och 2014. 
Samhällsbyggnadsutskottet fick information om arbetet den 27/5. I arbetetmed 
Budget i balans och översyn över avdelningens verksamhet har konstaterats att 
taxorna och timavgifterna bör ses över. 

Miljötaxan består av bestämmelser saml två bilagor. Dessa har reviderats. 
Bestämmelsema har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels redaktionella ändringar, dessa är markerade i dokumentet. 
Taxebilaga l har strukturerats om och so1ierats på ämnesområde. 
Taxebilaga 2 har justerats med att Ico1u11111en för avgifter har tagits bmt. 
Tirnavgift i kombination med bilagaps tidsfaktor anses vara en säkrare sätt att 
hantera taxebilagan. 

Livsmedelstaxan består av bestämmelser. Dessa har reviderats. 
Bestämmelsema har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels förtydliganden och redaktionella ändringar, dessa är markerade i 
dokumentet. 

Tobakstaxan består av bestämmelser. Dessahar reviderats. 
Bestämmelserna har setts över kompletterats och förändrats i vissa avseenden, 
mestadels förtydliganden och redalctionella ändringar, dessa är markerade i 
dokumentet. 

Utdragsbestyrkande 
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~'lrmgscyd§ 
~~(.ommun 
Sanihrulsbyggnadsnänrnden 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-19 

27 (47) 

§ 137 fOliS 

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 
redaktim1ella ändtingar, dessa är markerade i clokmnentet. 

Timavgiften bar setts över och avdelningens självkostnad har beräknats. I 
självkosinaden 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 förändras till att bli ca 20% för avdelningen, dvs. 80% självfinansiering 
skall ske, för den verksamhet som bedrivs. 
Med befintliga kostnader för bland annat personal och lokaler blir tirnavgiften 
då 1000 ler. 

FÖRV ALTNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna att timavgiften höjs till l 000 kr 

att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden vru.:je år ror nästkommande år 
faststälJer ny tirnavgift berälmad på prisindex för kommunal verksamhet, PKV, 
för hela bygg- ochmiljöavdelningens verksamhet 

att tippräkning med PKV sker först 2015 att tillämpas för 2016 

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

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar attföreslå Kommmrfullmälctige: 

att godkänna att tirnavgiften höjs tilllOOO kr 

att gocllcänna att samhällsbyggnaclsnänmden varje år för nästkommande år 
fastställer 11y tima-v gift beräknad på prisindex för komrmmal verksamhet, PKV, 
för hela bygg- ochmiljöavdelningens verksamhet 

att upprruming med PKV sker först 2015 att tillämpas för 2016 

tJ f3 L-- ~ ~t reviderade taxor med bilagm skall grulafrån 2015-01-01 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryd!§ 
~kommun 
SaDlhällsbyggnadsnäntnden 

Justerande 

Cf1ff 

§ 137 forts 

Exp 
Kommunstyrelsen 
Caisa Leo-Malmberg 
Anette Andersson 

S~IANTRÄDESPROTOKOLL 28 (47) 

2014-08-19 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 3 

Taxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 
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;2.. ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
~ ·~kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 365 Dm 2014/432 406 

Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 317, 2014-09-0 l 
Kommunstyrelsen§ 188, 2014-09-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta 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 
2015-01-01. 
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Bilaga Ks Au § 3lZ · 2014-09-01 

o Ks & 188 Tmg§1ey<rl!§ 2014-09-15 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 29 (47) 
l~:t})mmun Ks Au § 365 

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-10-2 7 2014-08-19 

Justerande 

cH H· 

SAMHÄLLSBYGGNAD~ÄMNDEN 

TJNGSRYDS KOMMUN 

2014 -08- 2 7 ,;, y (k 

Dnr ~/Y/~rl ---
§ 138 Dm: 2014 0768 406 

Miljötaxa 2014 

BESLUTSUNDERLAG 
Saml1ällsbyggnadsnämnclens beslut 2014-06-l O,§ 106. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram .förslag till ny mi U ö taxa. Gällande ny tirnavgift och 
indexuppräkning, se SBN 2014-08-19, § 137. 

Gällande avgift for prövning av ansökan om dispens fi:ån 
strandslcyddsbestämmelsema föreslår förvaltningen att följande indelning görs: 

Sex timmar debiteras for ärenden med besök och som behandlas i båda utskott 
och nämnd (ny avgift 2015: 6000 kr) 

Pem timmar debiteras om utskottet gör besök på plats och fattar beslut 1 ärendet 
(ny avgift 2015: 5000 la:) 

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

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnänmclen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkännaförslag till ny rniljötaxa, bilaga SBN 138.2014 

att fastställa avgifter för pxövning av ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt förslag 

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

Exp 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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' 11r~rty61§ 
[[ ®Irlillnrrmunrn 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. Miljöball<en (SFS 1998:808) 

Inledande bestämmelser 

1§ 

1 (4) 

Denna taxa gäJler avgifter för Tingsryds komnmns 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, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, 
skötsel av jordbntl<smark, kemiska prodttkter och biotekniska organismer, samt avfa!J och 
producentansvar. 
Denna taxa gäller också för lwmmunens 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 rättegångskos tnader. 

2§ 
Avgiftenligtdenna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledJ1ing 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 överldagas. 

4§ 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som 
är aJ1Svarig för handläggning av elen ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet 

5§ 
Enligt 27l<ap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken sl<yldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftenseUer ersättningens storlek 
ska kunna bestämmas. 
Avgiftsuttag sker 
'1. J förhålland e ti ll den hendläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2.1 förhållande ti ll den årliga handläggningstid som anläggningen eller ver)<samheten tilldelats (årlig 
tillsynsav gift) , 
3. l förhållande ti ll den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enski lda ärendet(timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 

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

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

7§ 
l de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid 
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, 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 timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförsvardagar·me1lan 
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) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av f risindex för kommunal ve rksamhet. Pl<V, räknat fram till den l oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

Avgifter för prövnjng 

9§ 
Avgift för prövning av ansöknirlgar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga l multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timta.xan e Uer 
enligt de grunder i övrigtsom anges i taxebilaga 1. 

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

lO§ 
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 tillfäll e, tas tirnavgift ut för kommunens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11§ 
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återtas innan 
handläggQingen har Qåbörjats. 

12 § 
Avgift för n.rövning ska e rläggas 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 §§ miljöball<en 
för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Söl<anden är även skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 
kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 § 
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verl<samhet eller åtgärd som 
prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa, 
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, lnnnng§rr~yQils 
~ li~JIDil11]J1TillU.JJ.Tin 

Avgifter med anledning av anmälan 

15 § 

2014-09-02 3(4) 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fastavgift genom att 
den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärende t multipliceras med tLmtaxan 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 verksamhe ter. 

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 a tt bedriva verksamhe ten 
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 elle1· åtgärd anmälan avser enligt va el som anges i denna taxa. 

Avgift för ti llsyn i övrigt 

18 § 
För regelbu nden ti llsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgiftsom baseras på elen tillsynstid som samhällsbyggnadsnämnden tilldelar an läggningen eller 
verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad till~nstid multipliceras med 
timtaxan. 

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 timavgift ut. 

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får den l<Ommunala nämnelen 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 elen tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften. Extra ti ll synsavgift 
beräknas som tima vift och debiteras i efterskott från elen som är verksamhetsutövare vid t ill~nens 
utförande. 

19 § 
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges 
fö r anläggningen eller verksamheten i taxebilaga l multipliceras med rimtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt ned lagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga l. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föran leds av extraordinära händelser, ingår inte i den 
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas limavgift ut. 
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2014-09-02 4(4) 

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 ellerannan inrättning omfattar fl era miljöfarliga verksamheter enligt taxebBaga 
2 ska full avgift betalas för den punkt som llleclför den högsta avgiften n1ed tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

21 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår od1 sl<a betalas i förskott. Sådan avgift sl<a betalas från och med det 
kalenderår som följer efter det att beslu t om tillstånd UU verksamheten har meddelats eller anmälan skett 
-eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut 
Fast årligavgift ska betalas med J1el t avgi fesbelopp för varje påbörjat kaJenderår som verksamheten 
bedrivs. 

22 § 
Avgift för tillsyn ska be talas av den som bedriver eller avser a tt bedriva verksamheten eller vidta åtgärd 
som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enJigt 10 kap. miljöbalken, ska tiUsynsavgiften 
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 omständighete r, 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 . 

Verkställigh etsfrågor m.m. 

25 § 
Av 1 kap. 2 §och 9 kap. 4 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
Betalas inte avgift inom föreskriven tid tas skälig dröjsmålsränta ut från räkningens förfallodag enligt v9d 
kommunen bestämmer. 

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

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

Denna taxa träder i !<raft den 2015-01-01.1 ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på 
ärenden somkommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
A v gifter 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 

SKYDD A V 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 

nämnd 
Prövning av ansökan som generar besök och beslutas i utskott 

Övriga ärenden 

Tirnavgift i de fall 

tillsynen inte ingår 
i den årliga 

tillsynsavgiften 

enligt taxebilaga 2 

6h 

5h 

3h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 3 h Anna 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller A 
vattenslcyddsområde 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag frål). föreskrifter för natur- och 3h 

kultuneservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 3h 

natur- och kultuneservat eller vattenskyddsonn·åde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsonn·åde 

Tillsyn 

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

övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

c. J+f1 1 
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MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

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. Imättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 5h 

till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 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 sammansättningen eller mängden 

avloppsvatten. 

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

personekvivalenter 

7. !mättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 12h 

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 av loppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 3h 

förordningen (1998: 899) om milj ö farlig verksamhet och hälsoskydd 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen·(l998:899) om 2h 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn 

Tillsyn av gemensam avloppsanordning Årlig tillsynsavgift 

eller timtaxa enligt 
taxebilaga 2 · 

2 
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Värmepump 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning 

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

miljöfarlig verksamhet avseende: 

l. Berg- eller ytjordvärmepurnp 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 ytjorclvärmepump 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 fö1ieclming i Årlig tillsynsavgift 

taxebilaga 2. enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tirnavgift 

3 
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HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

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 fjäderfå 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 djurspillning enligt 37 och 42 §§förordningen (1998:899) 

om milj ö farlig verksamhet och hälsoskydd 

Hygienisk behandling 

Anmälan av verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 

innebär risk för blodsmitta enligt 38 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig 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 

.' 
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Skola, förskola och fritidsverksamhet 

Anmälan av skol- och fritidsverksamhet enligt 38 §förordningen (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 100 elever 4h 

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

eller färskoleklass 

Ny avdelning på förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 2h 

fritidsverksamhet, resurscenter eller förskoleldass 

Återkommande tillsyn av skola, förskola och fritidsverksaillhet tirnavgift 

Badanläggningar 

Anmälan av bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 6h 

används av många människor enligt 38 §förordningen (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 

({-f H 
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Mobila anläggningar 

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 

amnärkningar att 

värdkommunen 

behöver 

informeras eller 

uppfölj ande 

inspektion behöver 

genomföras 

Övrig tillsyn och prövning enligt 9 kap. miljöbalken 

Återkommande 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 föreskrifter tirnavgift 

för människors hälsa 

C f1H 
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MILJÖSKADOR ENL. 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning enligt 1 O kap. 14 § milj ö balken om de åtgärder som en Tima v gift 

verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 

miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Anmälan 

Handläggning enligt l O kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av timavgi:ft 

undenättelse från verksamhetsutövare. 

Handläggning av· anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en tima v gift 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grw1dvatten eller byggnad 

eller en anläggning enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn enligt l O kap. miljöbalken av mark- och tima v gift 

vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 

miljöskador: 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och tima v gift 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt l O kap. miljöbalken 

V A1'TENVERKSAMHE1' ENL. 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning av ansökan att imätta grundvattentäkt enligt vad kommunen tima v gift 

föreskrivit med stöd av 9 kap. lO § miljöbalken 

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen l h 

föreskrivit med stöd av 9 kap. lO § miljöbalken 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet tima v gift 

7 
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENL. 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 

12 kap. l O § miljöbalken 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och am1an verksamhet enligt 12 kap. 

miljöbalken 

KEMISKA PRODUKTER ENL. 14 KAP. MILJÖBALKEN 

Kemiska bekämpningsmedel 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

Information 

Handläggning av information enligt 28 §förordningen (2007:846) om 

fluorerade växthusgaser och ozoill1edbrytande ämnen av utrustning som 

il1l1ehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Handläggning av årlig tillsynsrapp01i enligt 29 §förordningen (2007:846) 

om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 

som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Återkommande tillsyn 

Återkommande tillsyn av anläggningar som il1l1ehåller CFC, HCFC, halon, 

HFC vilka ska lämna information/rapport enligt 28 eller 29 § förordning 

(2007:846) om fluorerade växthusgaser 

(f-f ft 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

2h 

l h 

tirnavgift 
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Brandfarlig vätska 

Anmälan 

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

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

brandfarliga vätskor 

Handläggning av information 

Handläggning av information enligt 4:1 § 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 cistern i 2h 

mark. 

2. Madeförlagda 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 tillhöt;ande rörledningar om cisternen 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 vattenförorening vid lagring av 

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

förvaras in01nlms) 

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

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

markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 25 O liter 

brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet 

9 
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c) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistem l h 

ovan mark med tillhörande rörledingar om cisternen rymmer mer än l m3 

men högst lO m3 som bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet. 

d) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern tima v gift 

ovan mark med tillhörande rörledingar om cisternen 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 tima v gift 

vattenskyddsområde 

Övrig tillsyn, kemiska 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 bortskaffa tima v gift 

avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena 

milj ö balken 

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

kommunens renhållningsordning 

Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd tima v gift 

enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063). 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tirnavgift 

10 
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tngsryds 
kommun 

Taxebilaga Z 
Avgiftsklasser för milj ö farlig verksamhet 

2014-08-20 1 (34) 

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 5 
m.m. 

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 avelsgal tar, 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 värp höns, 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 djurhållning med mer än 100 djurenheter 
men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
l. en mjölkko (som mjölkko rälmas 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 J, 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 avelsgal tar, 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 utsöndringmotsvarande 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 denn~ beskrivning gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är 1.10 eller 1.11. 

1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 

1.30 8 

1.3001 4 

1.3002 2 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1 
Denna b inte renskötsel. 

C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande 

U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter 

U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men 
5000 kvadratmeter 

1.3003 2 u 

1.3004 6 u sel 

CHrt 
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FISKODLING M.M. 
5.20 6 c Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 

per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10. 
5.2001 2 u Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 

CH· H 
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10.30 8 c 

10.300 4 u 
1 
10.40 6 

10.400 2 
1 

10.50 8 

10.500 4 
1 

10.60 6 

C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligtlagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är 10.10 eller 10.11. 

U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 

50 000 kubikmeter torv 
C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 

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 
en tid än trettio under en 

U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
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 tolvmånad eriod. 
C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle 

eller dukt som baseras mer än 500 ton torv kalenderår. 
10.600 4 u 
1 

11.30 8 c 

13.70 6 c 
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LIVSMED EL OCH FODER 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. 

cH H 
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15.300 4 u Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
1 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 råvaror- chark och styckning- för en produktion av mer än 

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

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

mer än 400 ton men högst 1 O 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är 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 
15.80. 

15.600 2 u 
1 

som är 
15.70 6 c Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 

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

CHH 

6(34) 

6 
29



ngsryds 
kommun 2014-08-20 

15.900 12 
1 

15.900 10 
2 

15.100 12 
-1 
15.100 6 
01 
15.120 12 

15.120 8 
01 

15.130 10 

15.130 2 
01 

15.140 15 
-1 

15.140 12 
-2 

15.140 2 
01 
15.140 4 
02 
15.160 12 

50 tonrökta kalenderår. 

ka råvaror 
U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 

av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 50 000 ton men 
100 000 ton kalenderår. 

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter 

er kalenderår. 
C Bageri som förbrukar mer än 15 ton eller 50 ton annan jäst per 

kalenderår om verksamheten inte är 15.90. 
U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per 

kalenderår om verksamheten inte är 15. 90. 
C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 

grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endasttvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är 15.90 eller 15.110. 

U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 
kalenderår. 

C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt som är 90.10. 

U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt som är 90.10. 

C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

15.90. 
C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte 
är 15.90. 

U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 
1 000 ton kalenderår. 

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

C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150. 

el+ H 
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15.180 15 
-1 

15.180 10 
-2 

15.180 8 
-3 

15.180 2 
01 

15.200 12 

15.200 2 
01 

15.220 10 

15.220 2 
01 

fetterm.m. 
C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 

för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per 
kalenderår om verksamheten inte är 15.170. 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men 
högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 

15.170. 
C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 

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. 
U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 

för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 

C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte 
är 15.90, 15.170 eller 15.190. 

U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 
en n av 100 ton kalenderår. 

C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 
15.1 eller 15.210. 

U Anläggning .för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår. 

15.240 12 c 
-1 

15.240 10 c 
-2 

15.240 8 c 
-3 

15.240 2 
01 

15.240 12 
02 

15.250 10 
01 

U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 

U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller 
andra fruktviner. 

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m 
läskedryck 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 
02 

15.260 12 

15.260 6 
01 

15.270 8 
01 

15.280 20 
-l 

15.280 15 
-2 

15.280 12 
-3 

15.280 2 
01 
15.280 10 
-4 

15.280 4 
02 
15.280 12 
-5 

15.280 6 
-6 

15.280 2 
03 

2014-08-20 

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst l 000 m3 

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

C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 
000 kubikmeter maltdryck per kalenclerär, om verl<samheten medför 
utsläpp av vatten som leds lill ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt.90.10. Anmälningsplikt en ligt denna beskrivning 
"!ler inte om verksamheten är tillstånds likti enli t15.90. 

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst l 000 
)<U bil<meter maltdrycl< per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som ledstill ett externtavloppsreningsverk som är 
tillstånd liktig t enli 90.10. 

Annan livsmedelstillverlmin 
U Anläggning för tillverkning av 

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

C Anläggning för tillverl<ning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15. 90. 

C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton 
choklad eller konfektyr per l<alenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tilJstånds liktig enligt 15.90. 

C Anläggning för tillverlming av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad 
eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 5.90. 

U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår. 

C Anläggning för tillverlming av mer än l 000 ton pastaprodukter per 
kalenderår. 
AnmälningspliKt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds likti enli t 15.90. 

U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per 
kalenderår. 

C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enli 15.90. 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton l<affe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verl<samheten är 
tillståndsplikti enli 15.90. 

U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
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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 tillståndspliktigt 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 tilf 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 90.1 O 

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 enligtnågon 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 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. 
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15.340 12 
-2 

15.340 6 
01 

15.340 15 
-3 

15.340 12 
-4 

15.340 6 
02 

17.30 10 

C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
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, 
15.3 90.240 90.250 eller 90.260. 

U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 5 000 
ton spannmålsfoder. 
Med der avses detsamma som i 15.330. 

C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
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, 
15.33 90.250 eller 90.260. 

C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
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, 
15.33 90.250 eller 90.260. 

U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till 
bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 500 ton 
annat foder. 
Med der avses detsamma som i 15.330. 

TEXTILVAROR 
C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller 

textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1 O ton 
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

17.10 eller 17.20. 
17.300 6 u 
1 

17.300 6 u 
2 
17.300 2 
3 

18.30- 15 
1 

duktio n av mer än 1 ton år. 
u 

år. 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för 

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 
1 en nav 
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 

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 

er.kalenderår 

TRÄVAROR 
20.10- 15 c Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 k).lbikmeter 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 
39.10 eller 39.20. 

20.10- 10 c 
3 

20.100 6 u 
1 

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 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 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 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-
3 

20.400 
1 

20.40-
4 

20.40-
5 

20.40-
6 

20.400 
2 

20.40-
7 

20.400 
3 

8 c 

2 u 

20 c 

15 c 

8 c 

2 u 

10 c 

2 u 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

denna inte 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 
000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löstmått råvara per 
kalenderår. 

denna inte 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 
kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

inte 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara er kalenderår. 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

denna inte 
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, 
i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara 

kalenderår. 
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20.60- 20 
1 

20.60- 15 
2 

20.80- 6 
1 
20.80- 15 
2 

20.80- 12 
3 

20.80- 12 
4 

20.80- 8 
5 

20.800 2 
1 
20.90 15 

20.900 12 
1 

21.200 8 
1 
21.50 15 

21.500 6 
1 

C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1. faner eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per 
kalenderår. 

C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
1. faner eller plywood, eller 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per 
kalenderår. 

C Anläggning för lagring av mer än 2 000 ~,uuu>.lllC-L\...~ 
under bark 3 om sker 

C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 
20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub ), om lagringen sker på 
land med vattenb och inte är 20.70. 

C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst lO 
000 kubikmeter fast mått under bark ( m3 fub ), om lagringen sker på land 
med vattenb och inte är 20.70. 

C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter timmer fast mått under bark ( m3 fub) i vatten, om lagringen 
inte är 20.70. 

C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
ktibikmeter timmer fast mått under bark ( m3 fub) i vatten, om lagringen 
inte är 20.70. 

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

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 
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmetertimmerfast måttunder bark (m3 fub) i 
vatten. 

U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar. 
l. högst 2 O 000 kubikmeter timmer fast mått under bark ( m3 fu b) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. högst lO 000 kubikmeter timmerfastmått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa per 

kalenderår. 
C Anläggning för tillverkning av mer än lO ton papper, papp eller kartong 

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

U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp eller kartong 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 
eller 21.40. 

21.500 4 u 
2 
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ingsryds 
m mun 2014-08-20 

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 

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 
form av film eller framkallas kalenderår. 

U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller framkallas er kalenderår. 

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

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 
verksamheten inte är 22.30. 

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

U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 
OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.100 6 u 
1 

24.30 15 

24.70 15 

24.700 6 
1 

KEMISKA PRODUKTER 
C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 

läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala. 

C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas 
er kalenderår. 

U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 ton gas 
per kalenderår. 
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Tingsryds 
komntun 2014-08-20 

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, 

eller 
24.100 15 c Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan i denna 

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 24.11 O, 
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 tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

39.20 
24.120 8 u 
01 
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 
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 24.11 O. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

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 tillståndspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

39.20. 
24.120 4 u 
02 

24.120 8 
03 

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om sker destillation. 
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Tirtgsryds 
m mun 2014-08-20 

24.130 15 

24.130 8 
01 

24.140 15 
-1 

24.140 12 
-2 

24.140 8 
-3 

24.140 6 
-4 

24.150 20 

25.11- 20 
1 

25.11- 15 
2 

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 

U Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer, i försöks-, pilot
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 

kalenderår. 
C Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer tillverka mer än 

100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är 39.20. 

C Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer tillverka mer än 10 
men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är 39.20. 

C Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer tillverka mer än 
500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är 39.20. 

C Anläggning för att genom endast fYsikaliska processer tillverka högst 500 
kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är 39.20. 

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 
C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 

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 39.20 eller 39.30. 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
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 25. 39.20 eller 39.30. 
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Tingsryds 
mn1un 2014-08-20 

25.11- 12 
3 

25.11- 8 
4 

25.110 2 
1 

25.30 8 

25.300 2 
1 

25.50- 12 
1 

25.50- 6 
2 

25.50- 3 
3 

25.500 2 
1 

25.50- 15 
4 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivara r, om 
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 39.20 eller 39.30. 

C Anläggningför att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
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 25.10 39.20 eller 39.30. 

U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

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 25.20. 

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

C Anläggning där produktionen baseras på mer än ZOO ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, f6r tillverkning 
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller 39.20 eller 39.30. 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 
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 39.20 eller 39.30. 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men. högst 20 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 39.20 eller 39.30. 

U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 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 39.20 eller 39.30. 
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Tin ryds 
l{ommun 2014-08-20 

25.50-
5 

12 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton 
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 39.20 eller 39.30. 

25.50-
6 

8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton 
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 39.20 eller 39.30. 

25.50-
7 

4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton 
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 39.20 eller 39.30. 

25.50-
8 

3 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton 
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 39.20 eller 39.30. 

25.500 
2 

2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 

26.100 10 
1 
26.30 10 

26.300 4 
1 

26.40 15 

26.510 4 
1 

L. !+H 

kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 
eller med last. 

JCKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

och keramiska 
u 

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 

26.10 eller 26.20. 
U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 

av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 

c 

1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

5 ton andra förbrukas kalenderår. 

U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 
används. 
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Tingsryd s 
kommun 2014-08-20 

26.60 15 

26.600 4 
1 

26 .. 70 8 
01 

26.100 15 

26.100 6 
01 
26.110 10 

26.110 6 
01 

26.120 15 

26.120 6 
01 
26.150 10 
-1 
26.150 10 
-2 

26.150 2 
-3 

26.160 10 

26.900 10 
01 

26.900 2 
02 

27.100 12 
1 

C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 
26.51. 

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

U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan tillverka 12 500 ton cement 

C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter 
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 

i 26.70-26.90. 
U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 

5 ton kalenderår. 
C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

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

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

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

U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 
Andra icke-metalliska mineraliska 

C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdes bestämmelser. 

C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en eriod. 

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

eriod. 
C Anläggning för tillverkning varor av asfalt, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller 90.100 eller 90.110. 
U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 

bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
större än 800 ton er kalenderår. 

U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 
800 ton kalenderår. 

STÅL OCH METALL 
U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär 

produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om 
produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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1ingsryds 
kommun 2014-08-20 

27.600 3 
1 
27.100 8 u 
01 

27.110 8 
-3 
27.140 6 c 

27.140 3 u 
01 

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 

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

som är 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 vakuummeta d, eller 
2. om verksamheten är 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 

till 10 kubikmeter 
28.6.0 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 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 
1 

28.70- 8 
2 

28.71 8 

28.710 2 
1 
28.90 

31.30 

31.60 

34.10 

34.100 
1 
34.20 

10 

10 

15 

15 

4 

8 

2014-08-20 

C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 1 O 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 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än 500 kil 

C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
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 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 5O O kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 5O kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än 500 kalenderår. 

C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är 28.70. 

u 
ete omfattande 500 kvadratmeter 

C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 
39.1 39.20 eller 39.40. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
c Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande 

c av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

c av fler än 100 fordonsmotorer er kalenderår. 
u 

c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

/:t 
l o 
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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 än 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 

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 1 O motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än3 ton. 

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

aratio n av 
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 1 O 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 avses detsamma som i 34.70 andra 

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, 3 5.10 eller 3 5.2 O. 
Med total avses detsamma som i 34.70 andra 

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 avses detsamma som i 34.70 andra 

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 

avmetallb 
35.20 8 c skeppsvarv. 
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FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en 

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

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

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

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

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 lindningstrå d, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i lim beläggning, 
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. 
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U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. högst 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 cancervid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstrå d, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i lim beläggning, 
13. högst 5 ton i annan beläggning, 
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

39.30. 
C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade 

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 avses detsamma som i 39.10 andra ctu·rln>r 

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

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men 
högst 25 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 avses detsamma som i 39.10 andra <:nTr~<,,r 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men 
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 avses detsamma som i 39.10 andra 

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

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

25(34) 

25 48



39.70 

tngsryds 
ommun 2014-08-20 

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M. 
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 upptyller 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 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 

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 
klåssificerad eller upptyller 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 

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

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

VÄRME OCH KYLA 

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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c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 5 MW men högst 2 O 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, 
40.5 40.51 eller 40.70. 

c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 500 kilowattmen 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. 40.51 eller 40.70. 

c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
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. 40.51 eller 40.70. 

u Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 
10MW 

c Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
tt. 

Vindkraft 
u Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 

vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda 
uteffekten är 

c Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 
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. 
c 

u 

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 

vattentäkt. 
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Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten 
för en tillförd energimängd av mer än 3 000 mega wattimmar. 
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U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg 
för mer än 50 000 ersoner 

U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 
personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 

u 
Vattenverk för o ner 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon er kalenderår. 

U Anläggning för tvättning av 
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 er kalenderår. 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller 39.6 39.70 eller 39.80. 

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 
tillstånds- eller 39. 39.70 eller 39.80. 

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

C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller 39.70 eller 39.80. 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller 39.70 eller 39.80. 

U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter avsedd som motorbränsle. 

u 
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
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63.20 15 

63.400 6 
l 

63.50 8 c 

63.500 2 u 
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63.100 lO u Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 
01 trafik med mer än l 000 000 000 fordonskilometer kalenderår 
63.100 8 u Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd 
02 trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer men högst l 000 000 000 

fordonskilometer kalenderår 
63.101 lO u Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 
01 över 80 kilometer 
63.101 8 u Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 
02 meden över 30 kilometer 

LABORATORIER 
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 
l. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljö balken, 
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 
l 000 kvadratmeter. 
73.100 15 u Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta 
2 som är större än 5 000 kvadratmeter 
73- 8 u Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta 
1003 som är 5 000 kvadratmeter 

TANKRENGÖRING 
74.20 12 c Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 

förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

74.10. 

85.10 12 c Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.100 6 u Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
1 

CHI1J c \ ' 
~?-(_&c,) r4 

30(34) 

30 
53



tngsryds 
ommun 2014-08-20 

85.20 10 c Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 
90.20- 16 c Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 500 
1 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

90.10. 
90.20- 10 c 
2 

90.200 8 u 
1 
90.200 4 u 
2 

90.40 6 c Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är 90.30. 

90.400 4 u Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
1 vid enskilt tillfälle är 10 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 
1. 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 1 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. 

För b och mekanisk b m.m. 
90.80 10 c Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 

hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 

90.70. 
90.800 4 u Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
1 hanterade 1000 ton kalenderår. 
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 
-1 

90.110 6 
-2 

90.120 4 

90.140 6 

90.160 4 
01 

90.170 10 
-1 

c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större 
än S 000 men högst 10 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.2SO eller 
90.260. 

c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst S 
000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

90.10 90. 90.2SO eller 90.260. 
c Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, 

demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av 007:1 

An vän 
c Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är 

U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är högst SOO ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är 90.1SO eller 90.240. 

C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
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 

90.150 eller90.160. 
90.170 4 c 
-2 

90.170 4 c 
-3 

90.170 2 u 
01 

90.220 4 
01 

U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
SO ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

rH H 
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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 

Animaliska dukterm.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 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. 

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 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 

avfall som behandlas är 2 000 ton. 
90.390 6 c 

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. 

OR 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 
2 

92.20- 2 
3 

92.200 2 
1 

92.30 4 

93.10- 10 
1 

93.100 6 
1 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 
mer än 20 000 skott men 100 000 skott 

C skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott men 20 000 skott kalenderår. 

U skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

5 000 skott kalenderår. 
C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

TEXTILTVÄTTERIER 
C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

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 90.10. 

u 
Tvätteri för 

ÖVRIGA VERKSAMHETER 

100.10 12 u 
01 
100.10 6 u 
02 

101.10 10 
01 
101.10 6 
02 
101.10 2 
03 
101.10 10 
04 
101.10 6 
os 
101.10 2 
06 

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

U Om tappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarbon er er år 

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

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

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

U Orotappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner år 
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Livsmedelstaxa 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justerande 

Au§ 366 Dnr 2014/434 406 

Livsmedelstaxa 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa inom livsmedelslagens 
område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 318, 2014-09-0 l 
Kommunstyrelsen § 189, 2014-09-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta ny livsmedelstaxa enligt protokollsbilaga, samt 

att livsmedelstaxan skall gälla från 2015-01-01. 

Utdragsbestyrkande 

14 

60



~ 
Bilaga Kg Au § 3U3 2014-09-01 

Ks § 189 
30 (47) ':;b (!)~§ 2014-09-15 S~ANTRÄDESPROTOKOLL 

om mun Ks Au § 366 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014- 10-27 2014-08-19 

Justerande 

c~Ut 

S~LSBYGGNADSN~EN 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 ·08·_ 2 7 ~ 
.· 

Onr ~<!>l 'f / ·'111/ 
7 

§ 139 Dm: 2014 0774 406 

LivsmedeJstaxa 2014 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-1 O,§ 107. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit :fiam fårslag till ny livsmedelstaxa. Gällande ny 
tirnavgift och indexuppräkning, se SBN 2014-08-19, § 137. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna fårslag till ny livsmedelstaxa, bilaga SBN 139.2014 

a:tt livsmedelstaxan skall gälla från 2015-0 l -0 J 

Ex p 
KommlmstyreJsen 

Utdragsbestyrkande 61
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Hilaga SB~ 139.2014 
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Taxa för Tingsryds kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Tingsryds kommw1s kostnader för offentlig kontroll, prövning och 

registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreslo·ifter som meddelats med stöd av lagen samt de 

EG-bestärumelser som kompletteras av lagen. 

2 §Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning, 

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

3. uppdragsverksamhet. 

3 §Avgift tas inte utför 

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

2. handläggning som föranleds av överidagande av beslut enligt livsmedels- och foderlags liftningen, 

de föresl<rifter som meddelats med stöd av dessa Jagar st~mt de HG-bestämmelser som 

kompletteras av dessa lagar. 

4 §Den nämnd som utövar tillsynen får förvatje kalenderår (avgiftsår) besluta atthöja 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 ~ill den 1 oktobet· året 

före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. 

5 §Beslut om att fastställa avgift enligt 6 §andra stycket, 14 §andra stycket och 18 §tredje stycket 

förOl·dningen (2006:1166) om avgifter för offentlig lm n troll av livsmedel eller särsl<ilda beslut enligt 5 §i 

förordningen eller andra beslut om avgifter i ensl<ilda fall enligt denna taxa fattas av 

samhällsbyggnadsoämnden. 

Tirnavgift 

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 

a. 1000 k.ronot' vid 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 tLmavgiften för årlig lmntroll. 

En lägre timavgift gäller för extra offentlig kontmll. J dessa fall tas timavgift ut för faktiskt nedlagd 

kontrolltid och till detta läggs även eventuell restid. 

{/·f~ ~) If-
_, 
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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 utmed 1,5 gånger ordinarie tirnavgift 

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

av ä,rendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 

provtagning och kontroller i ÖVligt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragro ng och beslut. 

Avgift för r egistrering 

7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksa.mhet, tillverka snus och 

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

punkt a. 

Årlig kon trollavgift 

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. riskldassificering 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. erfarenhetsiclassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. 

Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och bet"äkning av kontroll lid" 
används. Den årliga kontrolltiden för varje risk klass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av 
vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften berälmas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan i 6 §punkt a. 

9 §Om en tillämpning av 11 §skulle medföraattkonb~oUtiden 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 ltontrollbehov. 

10 §Fast årlig avgift omfattar !{al enderår och slm betalas i fårs kott. Avgiften ska betalas från och med det 

kalenderål' då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för va1ie 

påbörjat kalenderår. 

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

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

kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars ver]<samhet är föremål för kontroll och av den 

CI-H-1 
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som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för 

dricksvattenförsörjning. 

Avgtftför extra offentlig kontroJI 

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

kontrollverksamheten tas avgift ut för utförd kontroll tid. Tima v gift tas ut enligt 6 §punkt b och avgift för 

de faktiska kostnaderna fOr pro'l7tagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rädets 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 f6retagare som har ansvaret för den bristancle efterlevnaden eller tar 
den företaga·re som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga lwntrollen 

genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

13 §Av 12 §förordningen om avgiftför offentlig konlroll av livsmedel framgårattavgift inte ska betalas 

för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. 

Nedsättning av avgiftm.m. 

14 §Av 10 §förordningen om avgift för offentligkonh·oll av livsmedel framgår atlkonlTollmyndigheten 

får sätta ned eller efterskänka den ärliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om attsätta 

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 elle1· 

efterskänka avgiften för registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 

15 §Betalning av avgift enligt denna taxa skaske till Tingsryds kommun. Betalningska ske inom tid SOJ11 

anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verl,ställighetsfrågor 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 § Samhällsbyggnadsnämn elens beslut om avgift får överklagas hos länsslyrelsen. (enligt 31 § 

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

1. Denna taxa t räder i !<raft den 2015·01-01. 

m~ c:~ 
~~LA- 1~/ 
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l:t:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 367 Dnr 2014/431 406 

Taxa inom tobakslagens område 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förändrad taxa inom tobakslagens 
område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 140 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 319, 2014-09-01 
Kornmunstyrelsen § 190, 2014-10-27 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen föreslå 
kornmunfullmäktige bes l u ta 

att anta ny taxa inom tobakslagens område enligt protokolls bilaga, samt 

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

Utdragsbestyrkande 

15 
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Bilaga Ks AU § 3E~ 2014-09-01 

Ks § 1 90 
~1r~§EY~§ 2o14-o9-1s 
't!!:) kommu.n K s A u § 3 6 7 

S~TRÄDESPROTOKOLL 31 (47) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 O 14 - 1 O- 2 7 2014-08-19 

Justerande 

CH-H· 

§ 140 

S~LSBYGGNADSN~EN 

Dnr: 2014 0773 406 

TrNGSRYDS KOMMUN 

2014 ·DB~ 2 7. ~~ \.{D~ 
Ont Olol'f//~!f 

l 

Taxa inom tobakslagens område 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-10, § 108. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fi:am förslag till ny taxa inom tobakslagens område. 
Gällande ny tirnavgift och indexupprälming, se SBN 2014-08-19, § 137. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnänmden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

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

att taxa inom tobakslagens mmåde skall gälla från2015-01-0l 

Exp 
Kom.munsiyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Jk®mmrrmmnrm 

Taxa enligt tobakslagen 

Bilaga SBN 140.2014 

2014-08-20 

Enligt 19 b§ tobakslagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en komrmmal 
nämnds kostnader för tillsyn över de som hedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobal<svaror. 

Inledande bestämmelser 

1 §Denna taxagäller avgifter för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för tj]Jsyn enligt tobakslagen 
(1993:581) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Avgiftsskyldig 

2 §Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhetmed tobaksvaror. 

Avgifter 

3 §Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat 

1 (2) 

2. Handläggn ing 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 l<alenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna ocll tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förandring av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, rälmat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexupprälming är oktobermånad 2014. 

5 §Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Nedsättning av avgift 

6 §Om detfinns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art ociJ omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Betalning 

7 §Betalning av avgift enligt denna raxa ska ske till Samhällsbyggnad!mämnden. Betalning sl<a ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i rälming 

Avgiftmed anledning av anmälan 

8 § Avgift föl' handläggning med anledning av anmälan av näringsverksamhet med tobaksvaror tas ut med 
avgiftmotsyarande 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. 

CH-H-
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Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas tirnavgift enligt 10 §ut för 
SamhäUsbyggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillJwmmande handläggningstiden. 

Tirnavgift 

10 §Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1000 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift), Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd haneiläggningstid i va1je ärende. 

2(2) 

Med handläggningstidavses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Samhällsbyggnadsnämnden 
har använt för inläsning av ärendet, ]<On takter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samtföredrag11ing och 
beslut. l handläggningstiden ska inte rälmas 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 enligt vad som framgår 
av 8 §ovan. 

Överidagande 

11 §Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätte.n. 

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. 
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Ärende nr 6 

Taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 l A l!JTingsryds w · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 368 Dm 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 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19, § 141 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 320, 2014-09-0 l 
Kornmunstyrelsen § 191, 2014-09-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kornmunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

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

att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel skall gälla från 
2015-01-01 
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Bilaga Ks Au § 320 2014-09-01 

~Tim.g§rydl§ 
~ Jkommllll.IIl 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ks § 191 

2014-09-15 
Ks Au § 368 
2014 - 10- 27 

S~TRÄDESPROTOKOLL 32 (47) 

2014-08-19 

J11sterande 

cHff 

§ 141 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

TfrJGSRYDS KOMMUN 

2014 -oa.. 2 1 . . . . . · 
-:~ 

Dnr .;. ., • r ~ '~ ~ 
lt-

:L.o' Y / y 3 J 
Dnr: 2014 0775 406 1 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria lä}{emedel 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-] O, § 109. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel. Gällande ny timavgift och indexuppräkning, se SBN 
2014-08-19, § 137. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige: 

att godkänna förslag till ny t"""Xa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel, bilaga SBN 141.20 14 

att taxa for tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel skall gälla från 
. 2015-01-01 

Ex p 
Kommunstyrelsen 

U teltagsbestyrkande 
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lriirmg§wy<tli§ 
Ik<IDntrnrrmi1lJlrrn 

Bilaga SBN 141.2014 

2014-08-20 

Taxa :för tillsyn över handel med vissa :receptfria läkemedel 

1(2) 

EnJigt 23 §Jagen (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 bestämm elser 

l§ Avgift enligt denna taxa erläggs för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligtlagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftskyldig är elen som b edriver anmälningspliktig detaljhandel enligtlagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

Avgifter 

3 § Timavgift tas inte utför kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

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

5 §Den nämnd som utövar tillsynen får förvarje kalenderår (avgiftsår) 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 ve1·ksamhet, PKV, räknatfram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexupprälming är oktober månad 2014. 

Tirnavgift debiteras i efterhand efter utfört konh'ollbesölt 

Betalning 

6 § 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. 

Nedsättning av avgift 

7 §Om detfinns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedJag d handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned e Uer 
efter skänkas. 

8 § Om tillsyn över handel med visså receptfria Jäl<emedel sker samtidigt med annan tillsyn, debiteras halv 

tirnavgift 
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1fnnn~§wycdl§ 
Jk(IJ)mrnrrrrnmmn 

Tirnavgift 

2014-08-20 

9 §Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1000 honor 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 ocl1 kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. J handläggningstiden ska inte rälenas in restid. 

Timavgifttas ut för varje påböiiad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspel<tioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar meilanl{lockan19.00 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 verl<samhet som är anmälningspliktig enligt vad som framgår 
av 2 §ovan. 

Överklagande 

10 §Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träder i lrraft 2015-01-01. 
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Ärende nr 7 

Renhållningstaxa 

77



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 369 Dm 2014/523 452 

Renhållningstaxa 2015 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår oförändrad renhållningstaxa för 2015. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 189,2014-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta renhållningstaxa enligt protokollsbilaga, samt 

att renhållningstaxa skall gälla från 2015-01-01. 

Utdragsbestyrkande 

17 
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Bilaga Ks Au § 369 2014-10-27 

~Tingsryds 
~l{ommun 
Samhällsbyggnadsnärrmden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-14 

33 (39) 

Justerande 

~lf/1 

SAMmÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 189 Dnr: 2014 1313 346 

FörsJag till renhålJnjngstaxa 2015 

.-------~ 

TINGSFlYDS ~WIViF{iU~~I 

20'1~ -1ft- 2 1 y ( )._ 
Unr :2D l'f/5-J,'J 

l - ~ 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med budgetarbetet utarbetat 
ett forslag till renhållningstaxa för 2015. Förslaget innebär att 
grundavgiften och avgiften för ordinarie sophämtning förblir oförändrad. 

Se bifogad sammanställning av förslag till renhållningstaxa 2015, moms 
tillkommer. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att goclicfuma bifogat förslag till renhållningstaxa 2015 samt 

att till kommnnfnllmälctige föreslå att förslagen godkännes att gälla från 
och med 2015-01-01 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Caisa Leo-Malmberg 

·~ 
Utdragsbestyrkande 
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Bilaga SBN 189.2014 

Sammanställning av förslag till renhållningstaxa 2015 

Betalningsansvar 
Registrerad fastighetsägare är betalningsansvarig. 

Taxa !BESKRIVNING 
;Alla priser är exkl. moms 

Taxa 
kod 

Taxa 
2014 2015 Ändring Anm. 

Grundavgift 

Grundavgift förenfamiljsbostad 

Grundavgift fritidsbostad 
Grundavgift per l g h för hushåll i hyresfastigheter 

och institutioner i tätort och på landsbyggd. 

14-dagarshämtning** 

140 l plastkärl placerat i tomtgräns * 

Ordinarie hämtning 

Gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 

G emensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

90 l plastkärl placerat i tomtgräns * ** 

o 
G 

G 

rdinarie hämtning 

emensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 

emensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

70 l p laskärl placerat i tomtgräns*** 3 
o rdinarie hämtning 

60 l plastkärl placerat i tomtgräns * ** 6 

o rdinarie hämtning 

yraveckorshämtn.plastkärl placerat i tomtgräns* F 

(N 

14 

1 

y intervall från 06-01-01) **** 
O l plastkärl placerat i tomtgräns (går ej att nyteckna) 

90 l plastkärl placerat i tomtgräns * 

v ECKOTÖMNING (i hyreshus, skolor, 

o rdhem, förvaltningar och affärsverksamhet) va 

14 

19 

37 

66 

O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

O l plastkärl placerat i tomtgräns* 

O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

333 

366 

399 

541 

542 

543 

581 

582 

583 

370:14 

520 

514 

519 

370:V· 

516 

.. 
TO 

14 

14 

14 

19 

19 

19 

37 

66 

66 

MNING FRITIDSFASTIGHETER 11 ggr/år, maj· sept.** 

O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

O l gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 

O l gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

D l gemensamt kärl för 2 närbelägna fastigheter 

O l gemensamt kärl för 3 närbelägna fastigheter 

O l plastkärl placerat i tomtgräns* 

O l plastkärl placerat i tomtgräns* 

O l plastkärl veckatömning 

ARTALSHÄM'fNING *** KV 

19 O l plastkärl placerat i tomtgräns * 

RADESTÖMNING OM 

Ge mensamma kärl 

564 

562 

563 

569 

565 

566 

37D:F 

567 

560 

500 

517 

*Annan placering av kärlet kan anvisas av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

620 kr 620 kr 

620 kr 620 kr 

470 kr 470 kr 

680 kr 68Ö kr 

729 kr 729 kr 

767 kr 767 kr 

919 kr 919 kr 

990 kr 990 kr 

1 037 kr 1 037 kr 

1 783 kr 1 783 kr 

3 184 kr 3 184 kr 

414 kr 414 kr 

560 kr 56b kr 

1 420 kr 1 420 kr 

1 928 kr 1 9?8 kr 

3 600 kr 3.600 kr 

6 699 kr 6 699 kr 

455 kr 455 kr 

493 kr 493 kr 

523 kr 523 kr 

613 kr 613 kr 

667 kr 6(57 kr 

705 kr 705 kr 

1 000 kr 1 000 kr 

2 169 kr 2 169 kr 

4 568 kr 4 568 kr 

296 kr 296 kr 

453 kr 453 kr 

•• Ovanstående taxor reduceras med 125 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

***Ovanstående taxor reduceras med 50 kr exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

**** Ovanstående taxor reduceras med 60 l<r exkl moms när hämtställe ligger >400 m från tomtgräns 

O kr 

O kr 

o kr 

O kr 

O kr 

O kr 

o kr 

O kr 

o kr 

O kr 

o kr 

O kr Går ej att nyteckna 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 

O kr 
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BESKRIVNING 
;Alla priser är exkl. moms 

Container tör hushållsavfall 
Conlainerhyra.4 m3 

Containertömning 4 m• 

Containerhyra 8 m3 

Containertömning 8m3 

Extratömning contalner 4 m3 

Extratömning container 8 n? 
Utsättning, h'emtagnlng av container 

Grovsopor 

H1!mlnlng av grovsopor/restavrall 

-lamtnlng av grovsopor/restavfall (dock 11\gst 210kr) 

ylmöbler K 

H ämtnlng av kylmöbler 

H 

A 
B 

ilmtning av kylmöbler (dock l~gst210 kr) 

bonnemangsbyte 
yte av abonnemang/dispens 

A 

H 
vsfällningsavgift 
emlagnlng av kärl 

angöring behållarE!/soputrymme R 

R 
b 

engöring av sopbehållare/soputrymme efter 

eslut i miljö- och byggnämnden 

atr,ln L 

H 
T 

elårsabonnemang 26 hämtnlngar per per år 

ömning maj - september 11 hamtnlngar per år 

m sopkiiri/Jatrinl<ärl ej har anvtlnts eller är fi/lg/:lng/ig v/d o 
/Jlj 

om 

mtnings/llliällelttimnillgstlllfiJ/Ie, uttages likväl avgift som 

hämtning skett 

lamtömning s 
Tö 
Tö 

M 
M 

Ex! 
Ext 
Ex 

· mnlng o -5 kbm en gång per år, hOs l eller vår 
mning över 5 kbm en gång per år, höst eller vår 

ellanlömning 

ellanlömnlng över 5 kbm 
ratömning 

ratömning över 5 kbm 

tratömnlng akut 

·mn av köks/rensbrunn samtidigt m slambrunn/tank Tö 
Tö 
Bo 

m n av köks/rensbrunn eJ samtidigt m slambrunn 

mkörnlng 

Nä rliggande brunn 

Tid sbest slamtömning 

m toa 
mning av kemtoa 

K e 
Tö 
T fl 
Ex 

Ex 

!kom tömn kemtoa >1 st 
tratömnlng kemtoa 
tr-atömn kemtoa Ullkom >1st 

tralatrin 
mmunens engångsförpackning tillsluten 

Ex 
l< o 
Ex tratömnlng latrin 

c h/1 

Taxa 
Ieo d 

214 
294 

218 
298 

ExC4 
ExC8 
203 

598 

Kyl m 

502 

503 

Ren g 

605 

606 

406 

407 

mellan 

496 

497 

Rens 

406 
bom 

närligg 

Tidslam 

410 
411 
491 

492 

697 

Taxa 
2014 

2 846 kr 
5!18 kr 

3533 kr 
9.16 kr 

682 kr 
1 099 kr 

242 kr 

300 kl' 

limtaxa 

300 kr 

limtaxa 

300 kr 

300 kr 

800 kr 

4600 kr 

2 750 kr 

520 kr 
748 kr 

748kr 
1 020 kr 

1 040 kr 

1 194 kr 

2 912. kr 

218 kr 

520kr 

286 kr 

342kr 

1 200 kr 

520 kr 
275 kr 

1 040 kr 
5s·t kr 

'150 kr 
300 kr 

Taxa 
2015 Ändring Anm. 

2 846 kr O kr per helår 
568 kr O kr per contalner och tömning 

3 533 kr O kr per Ilelår 

916 kr O kr per container och tömning 

662 kr o kr per contalner och tömning 

1 099 kr O kr per container och tömning 
242 kr O kr per container åch tillfälle 

. . 
300 kr o kr 2 kollf max 30 kg/kolli, 

vid tomtgräns, 1 pers+bil 
limtaxa om ej vid tomtgräns el mer 

än 1 personal 

300 kr o l<r per hämtning, vid tomtgräns 
1 pers+ou 

limlaxa om ej vid tomtgräns el mer 
än 'l pel'lsonal · 

300 kr o kr 

300 kr o kr 

800 kr o kr 

4 500 kr o kr Endast kommunens engångs~ 

2 750 kr O kr förp. En förp. per hämtning 

520 kr o kr 

748 kr O kr 

748 kr O kr 

1 020 kr O kr 

1 040 kr o kr Tömning sker inom 3 d"'gar 

1 194 kr o kr 

2 912 kr O kr Tömning sker samma dag 

efter överenskommelse 

216 kr O kr 

520 kr O kr 

286 kr O kr brun~ som ej är tillgänglig vid 
tömningstillfället el dyl all 
vid kontroll om tömn skett 

342 kr O kr närlfiggande=bilerl ska ej 
flyttas, ytterligare slang ej 
dras 

1 200 kr O kr Beställd minst 3 dgr i förvag 

520 kr o kr 

275 kr O kr 

1 040 kr o kr 

551 kr O kr 

i so kr o kr l samband med ordinarie hämln 
300 kr o kr inom 3 arbetsdagar "en ök 
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BESKRJVNJNG 
Alla priser är exl<l. moms 

Extratömning sopor 
Säck, alt plastkärl140-'l90 l 
660 l plastkarl 

Karlstorlek 140 - 190 lit 

l<ärlstorlek 660 lit 

l<ärlstorlek 140-660 lit (dock lägst 275:- eXkl moms) 

Taxa Taxa 
kod 2014 

597 65 kr 
Ex660 121 kr 

593 300 kr 

325 kr 

limtaxa 

Taxa 
2015 Ändring An m. 

65 kr O l<r J samband med ordinarie hämtn 
121 kr o kr l samband med ordinarie hämtn 

300kr O kr inom 3 dgr efter ök 

325 kr O kr Inom 3 dgr efter ök 

limtaxa Hämtning sker samma dag 
efter överenskommelse 

Om sopkärl/slambrunn ej har använts eller är Ullgänglig vid hämtnlngstillfälle/tömnirigstlllfälle, uttages likväl 

avgift som om hämtning sketL 

Däcl< på fälg 

Iniamning endast på Elsemåla, vardagar ·12.30-15.30 75 kr 

städning dumpade sopor 
limtaxa + trp kostnad (dock lägst 1.500 kr exkl moms) limtaxa 

75 kr 

limlaxa 

Endast l undantagsrall 

O kr Däck Ingår l prod.ansvarel 
verkstäder mm ska ta emot 
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Sammanställning av förslag till taxa för annat avfall än hushållsavfall 2015 

AVFALLSSLAG 

Alla priser är exld.avtallsslcatt o moms 
Annat avfall än hushållsavfall 

Obehandlat trä· 

MålaUlaekat trä 
Osorterat målaVomålat 

Skrot 

Sorterat brännbart avfall 

A 

A 

R 

sbesthatUgt avfall/gips- o lsoleringsmtrl 

ska 
eningsverksslam för kompostering 

B ark lämpad för täckning 

orterade schaktmassor lämpade för täckning . s 
o 

B 
s 

sorterade schaktmassor 

etong och tegel 
ten 

v egetation 

ryckimpregnerat trä 

lskrot som ej omfattas av elrelur 

lektriska produkter som ej är att betrakta 

T 
E 

E 

s om hushållsprodukter 

VC-l<art, mindre företa9 A 

A rsavgift 

Taxa 
(kr/ton) 

2014 

250l<r 

450 kr 
83D kr 

158 kr 

50D kr 
840 kr 

tas ej emot 

2D8 kr 

O kr 

50 kr 
715 kl' 

50 kr 
50 kr 

250 kr 

3 150 kr 

4 725 kr 

84D kr/st 

2 000 kr 

Taxa Ändring Anm. 
(kr/ton) 

2015 

250 kr O kr Trä som ej är målat, Impregnerat 
e Uer behandlat 

450 l<r O kr OBSI Ej tryckimpregnerat 
B3D kr D kr OBSI Ej hycklmp~gnerat 

158 kr D kr Rent metallskrot, oljetankar, 

arrn.J~rn etc ska vara nedskuret 

500 kr o kr Får ej innehålla producentansvarsmttl 

840 kr o kr Allt evf~ll som Innehåller asbest 

las ej emot Aska och sot från förbränningsanl. 
208 kr o kr Avvattnat slam fr kom. reningsverk 

(ej miljöfarligt) 

O kr O kr Bark ooh spån som kan användas 
l Elsamåla 

50 kr o kr 
715 kr o ~r 

50 kr O kr 
50 kr O kr 

250 kr o l1r 

3 150 kr O kr 
4 725 kr O kr 

840 kr/st O kr Ex kyldiskar, läskautomater; 

tvättmaskiner för storhushall osv 

2 000 kr O kr Se bilagt aviallregler 

För varje enhet av farligt avfall, vitvara eller elektronik som hittas l container med annat avfall 

tillkommer 5 000 kr 

Då depO(lering på Eisamåla avfallsanläggning ej får ske efter 2008-12-31 tas endast ovanstående prissatta 

fraklianer emot. 

Krav 

Ska vara sorterat en l Renhållningsordningens Bliaga 2, Sorteringsgulde: Annal avfall än hushållsavfall 

Före avlämnande av ovanstående avfall ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 
Tel 070-544 77 19, 070-588 83 49 eller 0477-442 51 

Produkter som omfattas av producentansvar ska lilmnas till av producenten a~visad plats eller anvisad entreprenör. 

Krav ställs på auktorisation för leverans av avfalltill Elsemåla avfallsanläggning. 
Avgiftsskyldighet åligger transportören, 

. (/-ffi 
~(J. J 
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Ärende nr 8 

VA-taxa 

85



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 

Justerande 

Au§ 370 Dm 2014/523 452 

V A-taxa 2015 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår oförändrad VA-taxa för 2015. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 190, 2014-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta VA-taxa enligt protokollsbilaga, samt 

att VA-taxa skall gälla från 2015-01-01 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 370 2014-10-27 

~'fingsryds 
\:!;) kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

S~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-14 

34 (39) 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

r-----~'"''""·-····-

TINGSRYDS KOM;~~~n.! 

2014 -1U·· 2 ., ~t; 
..,___ -

§ 190 Dm: 2014 1314 346 

Förslag till VA-taxa 2015 
Dnr J D l Y.' L 6""".1-:2.. r -

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med budgetarbetet utarbetat 
ettförslag till VA-taxa för år 2015. Förslaget innebär en oförändrad taxa. 

Se bifogad sammanställning av förslag till va-taxa 2015, moms tillkommer. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna bifogat förslag till VA-taxa2015 samt 

att till komrmmf·ullmälctige föreslå att forslaget godkännes att gälla från och 
med 2015-01-0 l 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
Caisa Leo-Malmberg 

Justerande 

CHff ~AA 
Utdragsbestyrkande 87
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-09-15 

Sammanställning av förslag till va .. taxa 2015 
(För fullstHnd ig taxase Va-taxa fbr Tingsryd kommuns allmänna vatten- ocl1 avloppsMI!lggningar) 

BRUJCNINGSAVGJtFTER (exkl moms) 

Fast avgift 

MätaJ·storlelc 
Qn = 2,5 m3/tim 1-2lgh 
Qn = 2,5 m3/tim > 2lgh 
Qn = 6,0 m3/tim 
Qn = 10,0 m3/tim 
Dn=50 
Dn = 80 
Dn = 100 

Rörlig avgift 

Dagvattenavgift 

Taxa 2014 
2 588la: 
7 258 kT 

19 837la: 
44 7551a' 
Bo1ttagen 
Borttagen 
75 600h 

22,28 la-/m3 

Förslag 2015 
2 588lcr 
7 258la-

19 837 kr 
44 755 Ia.
Borttagen 
Borttagen 
75 600 kr 

22,28 lcr/m3 

En dabJVattenavgift per år för fastighet med 1-2 lägenheter enligt följande: 

Df, dag- och drällvatten från fastighet om 162lu· 
D g, dagvattenavlopp från gata om 88 kr 

E n dagvattenavgift per år för övriga fastigheter inkl. industrifastigheter enligt föl
jande: 

Df, en avgift per-påbörjad 100-tal nl 
tak- och hårdgjord yta för dag-
och clränvatten från fastighet om 65 h 

D g, en avgift för dagvattenavlopp 
fi:ån gata om 35 kr 

Mätad'.ria fastigheter 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenfårbn1lmingen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas fast avgift ut enligt 13.1 a) Q n 2,5 m3 /tim 1-2 lgh 
(2 588 kr) samt brulmi.ngsavgift enligt 13.1 b) (22,28 kr/m3

) ut efter en antagen förbruk
i:ring om 150 m? /lägenhet och år i pennanentbostad och med l 00 m3 /lägenhet och år i 
friti els bostad. 

Tingsryds l~ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
te!misl<a@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1(2) 
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Årlig avgift fö1· pa1·allellkopplade vattenmätro·e 

Mätarstor lek 
2 st Qn = 2,5 m3/tun 
3 st Qn = 2,5 m3 /tim 
2 st Qn;:::: 6,0 m3/tim 
3 st Qn= 6,0 m3/tim 
2 st Qn = 10,0 m3/tim 
3 st Qn = 10,0 m3/tim 

Taxa för öniga åtgärder 

Kategori 
Nedtag11.ing av vattenmätare 
Uppsättning av vattenmätare 
A vstängnj;1g av vattentillförsel 
Påsläpp av vattentillförsel 
Montering & demontering av 
strypbricka i vattenmätare 
Undersökning av vattenmätare 
Länsning av vattenmätarbnlilll 
Av g för utebliven närvaro av 
abonnei1t vid aviserat besök 
Sönderfrusen vattenmätare, 
nedtagning och uppsättning av 
ny mätare 

Taxa2014 
13 910 kr 
2ll68la: 
38 102 kr 
58 060 Ia-
87 696 kr 

133 056 kr 

Ta.xa 2014 
520 la· 
5201a: 
520kr 
520kr 
832kr 

600kr 
520kr 
520h 

1600h 

Förslag 2015 
13 910 h 
21168 kr 
38 l 02 la" 
58 060 la-
87 696 kr 

133 056 kr 

F öi·slag 2015 
520kr 
520h 
520 h 
520 la· 
832kr 

600h 
520 h 
520h 

1600h 

2(2) 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 40 % av ovan angivna belopp. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemslda 
telmisl<a@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 89
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