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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § Dnr KS 
 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0249 
 
Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som 
visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de 
områden som kommunen har rådighet över. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens 
kommunikationsenhet genomföra informations- och utbildningsinsatser där 
samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret. 

3. Motionen är bifallen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka 
åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad rådig-
het samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan takt 
att resultatet kan användas senast under 2021. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande  
 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-10-20 Dnr KS2019/0249 

 

Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
som visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 
inom de områden som kommunen har rådighet över. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av 
kommunstyrelsens kommunikationsenhet genomföra informations- 
och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har 
huvudansvaret 

3. Motionen är bifallen 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur 
man kan uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna 
handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och 
redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas 
senast under 2021. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande  
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 91   Dnr: SBN2019/0734 
 
 
Motion om kraftfullt arbete med klimatförändringen

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  
Kommunstyrelsen med följande komplettering: 
” Handlingsplanen inom de områden där kommunen har begränsad rådighet bör  
huvudsakligen innebära informations- och utbildningsinsatser.  
Kommunstyrelseförvaltningens informationsenhet föreslås få huvudansvaret för 
detta i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen." 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till  
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 18 oktober 2019. 
 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka 
åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad  
rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan 
takt att resultatet kan användas senast under 2021.  

 
Yttrande 
Motionen ligger i linje med kommunens strategiska miljömål och majoritetens  
politiska plattform. Att skyndsamt arbeta för en minskning av växthusgaser är en  
förutsättning för att vi ska kunna hålla uppvärmningen av planeten väl under 2 grader 
enligt FN:s klimatpanel. Det arbete som pågår med implementering av styrdokument 
som leder kommunens verksamheter mot en klimatneutral framtid kan enligt  
motionens intentioner kompletteras med en handlingsplan med delmål. Exempel på 
områden där kommunens utsläpp av växthusgaser kan påverkas är transporter, bygga 
och bo, inköp och kost.  
 
Att ta fram en föreslagen handlingsplan är ett omfattande arbete som kommer att 
kräva aktiv medverkan från samtliga förvaltningar och nämnder även om  
Samhällsbyggnadsnämnden skulle få samordningsansvaret. För att få högsta  
utdelning på insatta resurser bör den absoluta tyngdpunkten ligga på de områden där 
kommunen har full rådighet. 
 
Under ovanstående förutsättningar föreslås ett bifall till motionen. 
  
Bilagor 
Bilaga 1 Motion om klimatförändringar 
 
 



 
 

 
 

Adress: Miljöpartiet de gröna i Säter c/o Gabrielson Åsgränd 18C 78330 SÄTER 

 
www.mp.se/sater 

 

14 maj 2019 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
Klimatet kan inte vänta. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och andra 
vetenskapliga arbeten visar att för att uppfylla målet i Parisavtalet att hålla den globala 
temperaturökningen till 1,5 grader så behöver vi göra kraftiga minskningar av utsläppen av 
växthusgaser under de närmaste tio åren. Vi kan inte vänta  - vi måste handla nu. 

Skillnaden mellan att klara målet på 1,5 grader och att inte gör det är stor. Redan vid 1,5 
graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär 
dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad 
spelar roll.  Effekterna kommer att bli stora även i Sverige, vilket vi ju redan sett. 

Någonstans vid 2 grader får vi en akut risk för att temperaturökningen blir självgående t.ex 
genom att tundran tinar och släpper ut stora mängder metangas och att jordklotet blir 
mörkare och därmed varmare på grund av att snö och is förvinner. 

Det räcker inte att veta vad vi kan göra. Vi måste utgå från vad vi måste göra. Den 
klimatförändring vi är mitt uppe i är mänsklighetens största hot idag 

En koldioxidbudget är en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som 
kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av 
alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.  

Det finns en koldioxidbudget för Säters kommun framtagen av forskare knutna till Uppsala 
universitet. Den visar att de största utsläppskällorna för Säters del är inrikes transporter, 
utrikes transporter, arbetsmaskiner och egen uppvärmning. Koldioxidbudgeten visar vad 
vi måste uppnå men det är upp till oss att besluta hur det ska gå till. 

För Miljöpartiet är det nödvändigt att vi klarar att hantera klimatförändringen med 
solidaritet både med resurssvaga grupper nationellt och globalt med respekt för alla 
människors lika värde. För att klara det behöver vi en tydlig handlingsplan.  

 

Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar  

att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast år 2040.  

att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 

att detta arbeta bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0498 
 
Ny motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikom-
mission 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver ha en haverikommission lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av moderaterna, kristdemokra-
terna och liberalerna. 
 
Motionärernas förslag: 
Maj 2019  
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets kommu-
ner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290 
 
Oktober 2019 
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter ligger 
på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. 
 
Oktober 2019 
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för må-
endet av flickor på högstadiet. 
 
Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend och 
allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
 
Förslag: 
En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på. 
 
 
 
  



   

Kommunkansliet  
Rådhuset 
783 30  SÄTER 

Säter 2019-11-18 

Motion till KF den 28/11-19 

Skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 

Maj 2019 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290 

Oktober 2019 
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter 
ligger på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. 

Oktober 2019 
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för 
måendet av flickor på högstadiet. 
 

Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend 
och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
 

Vi föreslår därför att: 

• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna Liberalerna 

Malin Hedlund Daniel Ericgörs Birgitta Gustafsson 
Caroline Willfox 
Roger Siljeholm 
Christer Eriksson 
Ingeborg Björnbom 
Leo Thorsell 
Tommy Andersson 

https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet
https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet
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Kf  §  
 
Nya motioner/medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0441 
 
Skattesats 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 
2020 till 22,32, vilket är oförändrat från 2019. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skatte-
satsen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Dnr 
2019-10-11 KS 2019 /0441 

 

Kommunal skattesats för 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
skattesatsen för 2020 till 22,32, vilket är oförändrat från 2019. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för 
nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0440 
 
Reviderad budget 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa  

1. Reviderade finansiella mål för 2020, bilaga 1 Ks § 239/19 
2. Reviderade driftbudgetramar för 2020, bilaga 1 Ks § 239/19 
3. Preliminärt disponera medel ur resultatutjämningsreserven för att möta 

sänkta skatteintäkter 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Majoritetens förslag till reviderad driftsbudget 2020, bilaga 1 Ks § 239/19 
Oppositionens förslag till reviderad driftsbudget 2020, bilaga 2 Ks § 239/19 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt majoritetens förslag till reviderad budget 2020. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst om bifall till majoritetens förslag till reviderad budget. 
Nej-röst om bifall till moderaternas förslag till reviderad budget. 
 
Hans Johansson(C ) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Hassan Jafari (S) Ja 
Karin Frejd (C ) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Mats Nilsson (S) Ja 
 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla majoritetens 
förslag till reviderad budget 2020. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2019-06-13 beslut om budget för 2020 och plan för 2021-
22. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2020.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsnivå på 11 200 invånare. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under 
året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 130 personer (per 1/11 2019).  
 
Prognoserna för kommunens intäkter är -2,5 mkr lägre än vid beslutet i kommunfull-
mäktige i juni, dels beroende på lägre befolkningsnivå, dels på ändrad skatteprognos 
och ny kostnadsutjämningsmetod. Efter en nedskrivning av intäkter samt justering av 
räntenivåer och avskrivningar sänks utrymmet med -2,1 mkr jämfört med av KF be-
slutad budget i juni. 
 
En utökad nivå på medel från pensionsförvaltningen med 2,1 mkr, ger ett totalt uttag 
med 11,2 mkr för 2020. Ett justerat resultat i budgeten för 2020 blir +11,5 mkr 
(vinstmarginal 1,7%). En planerad utökat uttag/avverkning på kommunens skogsfas-
tigheter ger ett tillskott på +3 mkr i intäkter 2020, som ger en sänkt ram för kom-
munstyrelsen med motsvarande belopp. Ramarna för samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden har utökats med tillsammans 5,1 mkr jämfört med budget antagen av 
kommunfullmäktige juni. 
 
En mindre justering av investeringsbudgeten, där 1,3 mkr flyttas från 2021 till 2020 i 
Kommunstyrelsens budget. 
 
 
 
Bilaga 1: Reviderad Budget 2020-22 innehållande förslag till reviderade finansiella 
samt reviderade driftbudgetramar för 2020. 
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2020-22 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

 

 
 Datum  Dnr  
2019-11-12 
 

KSAU 2019/0440 
 

 
Reviderad budget för 2020  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa  

1. Reviderade finansiella mål för 2020  
2. Reviderade driftbudgetramar för 2020  
3. Preliminärt disponera medel ur resultatutjämningsreserven för att möta sänkta skatteintäkter 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2019-06-13 beslut om budget för 2020 och plan för 2021-22. Det har sedan dess 
tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering 
av beslutet om budget för 2020.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 200 
invånare. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner 
till 11 130 personer (per 1/11 2019) 
  
Prognoserna för kommunens intäkter är -2,5 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels beroende på lägre 
befolkningsnivå, dels på ändrad skatteprognos och ny kostnadsutjämningsmetod. Efter en nedskrivning av 
intäkter samt justering av räntenivåer och avskrivningar sänks utrymmet med -2,1 mkr jämfört med av KF 
beslutad budget i juni. 
 
En utökad nivå på medel från pensionsförvaltningen med 2,1 mkr, ger ett totalt uttag med 11,2 mkr för 
2020. Ett justerat resultat i budgeten för 2020 blir +11,5 mkr (vinstmarginal 1,7%). En planerad utökat 
uttag/avverkning på kommunens skogs-fastigheter ger ett tillskott på +3 mkr i intäkter 2020, som ger en 
sänkt ram för kommunstyrelsen med motsvarande belopp. Ramarna för samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden har utökats med tillsammans 5,1 mkr jämfört med budget antagen av kommunfullmäktige 
juni. 
 
En mindre justering av investeringsbudgeten, där 1,3 mkr flyttas från 2021 till 2020 i Kommunstyrelsens 
budget. 
 
 
Bilaga 1: Reviderad Budget 2020-22 innehållande förslag till reviderade finansiella samt reviderade 
driftbudgetramar för 2020. 
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2020-22 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
Ekonomichef 
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Reviderad Budget 

2020 – 2022 

SÄTERS KOMMUN 

KSF Ekonomienheten 

Bilaga 1 Ks § 239/19 



2 

Reviderade finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% 
beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas upplåningar och investeringsnivåer till att rymmas i 
den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas 
av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 Mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. 
Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 Mkr i aktiekapital. Genom att öka 
aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets 
stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att 
befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2020 ligger på 
11 130 personer (1/11 2019) och för 2021 ligger den på 11 250 personer (1/11 2020). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 40 och nästa beräknas komma vecka 51. 
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SKL har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 

”I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 
prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 
Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 
mindre nedgång. 
Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 
understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 
denna tidpunkt uppgå till 7,3 %, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur. 
Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 
tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 
(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 
År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur 
som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. 
Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer 
den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i 
konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att 
skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.” 
 
Skatteunderlaget ökning beräknas 2019 till 3,2 % 2019. 2020 har skatteunderlagets ökning 
reviderats ner till 2,5 %. 2021 ökar underlaget med 3,2 % och 2022 med 3,9 %. 
 
En ny modell för kostnadsutjämning införs 2020 som ska ge en mer rättvisare fördelning av medel  
för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till stor del på 
demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Den nya 
modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. Ett 
införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra 
övergången. 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2020 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,2 Mkr och uppgå till 6,2 Mkr. 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge 28,8 Mkr per år. 
 
Senaste budgetpropositionen från september 2019 syftar till att ange politikens inriktning för 
perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna: 
• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 
till kommunerna. 
• Det så kallade likvärdighetbidraget till skolan ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 
miljarder 2021. 
• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020. 
• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår 
sedan helt. 
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Resultatmål 
Resultatmålet sätts till 1,7 %, 11,5 mkr, för år 2020 för att möta sänkta skatteprognoser och höjda 
kostnadsnivåer. År 2021 ska resultatmålet enligt plan återgå till 2,0%. 
Ursprungsmålet är att resultatet skall överstiga 2,0 % av skatteintäkter generella statsbidrag och 
utjämning. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala 
värden med kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2020: + 11,5 Mkr  
2021: + 13,9 Mkr 
2022: + 14,4 Mkr 
 

 
 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
lokaler för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på 
kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På 
gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även 
infrastruktur för genomfart och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas 
om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande 
investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. 
Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
 
 
 
 
 

2019 Pr 2020 2021 2022 2023
Resultat 15 465    1 565    7 861      8 194     8 467       
Avkastning pensionsmedel 11 781 -   1 301 -   1 238 -     1 177 -    1 090 -      
Andra justeringar -          -        -           -          -           
Tillskott pensionsmedel 9 300      11 200  7 300      7 400     7 400       
Resultatutjämningsreserv -          -        -           -          -           
Justerat resultat 12 984    11 464  13 923    14 417   14 777     
Vinst% 1,70% 2,01% 2,02% 2,01%
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är nivåerna; 
2019:           (100,3 Mkr) 
2020: 77,9 Mkr  
2021:  47,7 Mkr  
2022: 39,7 Mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har en beräknad låneskuld 2019-12-31 på 230 Mkr. Med planerade investeringar 
2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr 2020 och med 20 Mkr 2021. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2019-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 Mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2020 - 2022 
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För belopp över 
denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  

• 2016:  0 kr. Överförs till 2017, 2018, 2019 och 2020. 

• 2017:  9,2 Mkr (varav 2,0 Mkr från 2016) 

• 2018:  8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016) 

• 2019:  9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016) 

• 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016) 

• 2021:  7,3 Mkr 

• 2022:  7,4 Mkr 
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Mål för verksamheten  
Vision    

                   Säter är en välkomnande kommun. 
 
 
 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2020-23 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar 
och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala 
miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens 
verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett 
miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som 
upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och 
upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i 
Säters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta 
lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens 
och företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer 
kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen 
utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhälle. 
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Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

 

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2019  2020 2021 2022 
SKL         3,1 %  3,4 % 3,2 % 3,3 %  
Säters Kommun        2,3 %  2,5 % 2,4 % 2,4 % 
 
PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2019 2020 2021 2022 
KPIF  2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,9 %   
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2019, 1,5 % 2020, 1,8% 2021, 
2,0% 2022 och 2,5% 2023.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans 
utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2019, 1,5 % 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 och 2,5 % 2023. 
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Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

Driftbudgetramar 2020 -  2022 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2020:  680 749 Kkr 
2021: 692 000 Kkr 
2022: 714 000 Kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2020 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2020. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 
 
 
 

  

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr Budgetarbete vår Reviderad budget höst

Budget Prel Utökad KF juni Nya behov RAM KS ändring RAMAR

ram ram ramar justering 2020

Nämnd/förvaltning 2019 2020 2020 2020 hyror

Kommunstyrelsen exkl pensioner 56 824 57 855          57 855        4 160        3 000 -     59 015       

  Pensioner 14 148 14 404          14 404        14 404       

Verksamhet i samverkan -              

  Räddningstjänst Dalamitt 10 000 10 181          204            10 385        10 385       

  Överförmyndare i samverkan ÖiS 988 1 006             1 006          1 006         

  Upphandling FBR 1 059 1 078             1 078          1 078         

Samhällsbyggnadsnämnd 39 537 40 254          634            40 888        2 800      3 122 -       2 800      40 566       

Miljö- och byggnämnd 3 226 3 285             305            3 590          3 590         

Kulturnämnd 15 438 15 718          300            16 018        78 -             15 940       

Barn- och utbildningsnämnd 271 050 275 969        1 807        277 776     944 -           276 832     

  Ung i Säter 0 -              

Socialnämnd 249 949 254 485        200            254 685     2 300      16 -             2 300      256 969     

Revision 945 962                962             962             
Volymförändringsreserv 236 5 001             3 450 -       1 031          1 031 -       

SUMMA 663 400 680 200        520 -           679 680     5 100      1 031 -       2 100      680 749     

Ökning 2,53% RAM-justeringarna är i kombination med hyresförändringar

-0,70% där nettot inte drabbar förvaltningarna.

1,83% Ökat uttag för skogsavverkning sänker ramen för kommunstyrelsen med -3 mkr
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Resultaträkning 
 

 
 
 

 

 
 
 

R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Prognos
2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 138 880 145 518 145 518 148 896 150 685 155 451 159 634
Verksamhetens kostnader -756 588 -772 952 -770 312 -788 196 -797 667 -822 893 -845 036
Avskrivningar -25 960 -31 406 -31 406 -32 949 -34 718 -35 858 -36 998
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -643 668 -658 840 -656 200 -672 249 -681 700 -703 300 -722 400

Skatteintäkter 529 652 544 516 543 763 541 537 560 089 582 947 603 172
Generella statsbidrag och utjämning 112 167 117 748 117 867 133 384 131 941 132 052 132 801
Finansiella intäkter 4 701 2 035 1 235 1 217 1 193 1 118 1 045
Finansiella kostnader -107 -1 775 -2 775 -3 625 -4 900 -5 800 -7 250

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 2 745 3 684 3 890 264 6 623 7 017 7 368

Pensionsförvaltning 2 631 11 781 1 331 1 301 1 238 1 177 1 099

ÅRETS RESULTAT 5 376 15 465 5 221 1 565 7 861 8 194 8 467

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Prognos
2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023Utfall  2018Prognos 2019Budget 2019Budget 2020Budget 2021Budget 2022Prognos 2023

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 96,2% 94,7% 94,4% 94,7% 93,5% 93,3% 93,1%
Finansnettots andel av skatteint. -0,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,5% 5,3% 5,3% 4,9% 6,0% 6,0% 6,0%

Årets resultat 5 376 15 465 5 221 1 565 7 861 8 194 8 467
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -34 496 -28 399 -63 673 -61 176 -16 121 -14 648 -13 235

Soliditet 58% 56% 54% 51% 51% 51% 51%
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Investeringsbudget 
 
Flytt av investeringsmedel Kommunstyrelsen 1 300 kkr från 2021 til 2020. 
 
 

 
 
 
 

 

Säters Kommun Investeringsbudget  2020 - 2022 Kommunstyrelsen

1000-tal kr

Projekt Objekt Typ av Budget 2019 Prioritet Budget Plan Plan Plan Plan Plan
nr klartext investering Exkl till. anslag 1, 2 eller 3 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Summa 3 700 6 100 3 000 2 500 3 500 3 500 3 500

Inventarier utbyte E 100 2 100 100 100 100 100 100
Inventarier KF-salen N

Ungdomsverksamhet, ungdomshus/gård 300

Utveckling av bostadsområden N 2 000 1 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Bredband N 1 200 1 500

Digitalisering ( IT?) N 0 1 1 500 500 1 000 1 000 1 000

Investeringsfond idrottsanläggning E 400 1 400 400 400 400 400 400

Tak tillfälliga moduler KG 1 300 0

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22

Totalnivå 71 262 100 320 77 890 47 740 39 740 165 370

Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680

Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000

Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200

Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850

SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200

Kommunstyrelsen 8 994 3 700 6 100 3 000 2 500 11 600

KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun



Reviderad budget 2020 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Budgetarbete vår Reviderad budget höst

Budget Prel Utökad KF juni Nya behov Anpassning RAM NY RAM Förslag
ram ram ramar justering 2020 justering RAMAR 2020

Nämnd/förvaltning 2019 2020 2020 2020 hyror av ramar
Kommunstyrelsen exkl pensioner 56 824 57 855           57 855        4 160          62 015          3 000-  59 015              
  Pensioner 14 148 14 404           14 404        14 404          14 404              
Verksamhet i samverkan -               - 
  Räddningstjänst Dalamitt 10 000 10 181           204            10 385        10 385          10 385              
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 988 1 006             1 006          1 006            1 006                
  Upphandling FBR 1 059 1 078             1 078          1 078            1 078                
Samhällsbyggnadsnämnd 39 537 40 254           634            40 888        2 800          2 800-  3 122-  37 766          2 800  40 566              
Miljö- och byggnämnd 3 226 3 285             305            3 590          3 590            3 590                
Kulturnämnd 15 438 15 718           300            16 018        78-  15 940          1 200-  14 740              
Barn- och utbildningsnämnd 271 050 275 969        1 807         277 776      944-  276 832        3 100 279 932           
  Ung i Säter 0 -               - 
Socialnämnd 249 949 254 485        200            254 685      2 300          2 300-  16-  254 669        2 300 256 969           
Revision 945 962                962              962                962  
Volymförändringsreserv 236 5 001             3 450-  1 031          1 031-  0  0  
SUMMA 663 400 680 200        520-  679 680      5 100          5 100-  1 031-  678 649        4 000  682 649           
Ökning 2,53% RAM-justeringarna är i kombination med hyresförändringar

-0,70% där nettot inte drabbar förvaltningarna.
1,83% Ökat uttag för skogsavverkning sänker ramen för kommunstyrelsen med -3 mkr

Justerat resultat 9 464 1,39%

Bilaga 2 KS § 139/19Moderaternas förslag
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Budgetdirektiv 2021-2023 med preliminära ramar 
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Finansiella mål 

Inledning 

Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% 
beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas i regel upplåningar och investeringsnivåer till att 
rymmas i den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. Undantag från självfinansieringsgraden kan 
beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 Mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. 
Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 Mkr i aktiekapital. Genom att öka 
aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets 
stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 

Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning samt statens anslag 
till detta. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att 
befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2021 ligger på 
11 250 personer (1/11 2020). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 40 och nästa beräknas komma vecka 51. 
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SKL har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 

”I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 

prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 

Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 

antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 

mindre nedgång. 

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 

understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 

arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 

denna tidpunkt uppgå till 7,3 %, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur. 

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 

lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 

dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 

förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 

tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 

(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 

skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 

År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur 

som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets 

underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. 

Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer 

den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i 

konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att 

skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.” 
 
Skatteunderlaget ökning beräknas 2019 till 3,2 % 2019. 2020 har skatteunderlagets ökning 
reviderats ner till 2,5 %. 2021 ökar underlaget med 3,2 % och 2022 med 3,9 %.  
 
En ny modell för kostnadsutjämning planeras att införas 2020 som ska ge en mer rättvisare 
fördelning av medel för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till 
stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Den nya modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. 
Ett införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra 
övergången. 
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2020 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,2 Mkr och uppgå till 6,2 Mkr. 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge 28,5 mkr per år. 
 
Senaste budgetpropositionen från september 2019 syftar till att ange politikens inriktning för 
perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna: 
• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 
till kommunerna. 
• Det så kallade likvärdighetbidraget till skolan ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 
miljarder 2021. 
• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020. 
• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår 
sedan helt. 
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Resultatmål 

Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på 13,9 Mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan 
ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala 
värden med kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 
 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2020: + 11,5 Mkr  
2021: + 13,9 Mkr 
2022: + 14,4 Mkr 
2023: + 14,8 Mkr 
 

 
 

Investeringar  

Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
lokaler för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på 
kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På 
gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även 
infrastruktur för genomfart och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas 
om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande 
investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. 
Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2021 – 23 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
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2020:            (77,9 Mkr) 
2021: 58,7 Mkr  
2022:  58,7 Mkr  
2023: 58,7 Mkr  
2021-23:       176,2 mkr 

 

Skuldsättning 

 
Säters kommun har en beräknad låneskuld 2019-12-31 på 230 Mkr. Med planerade investeringar 
2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr 2020 och med 20 Mkr 2021. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2018-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 

Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 Mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2021 - 2023 
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 Mkr/år av skattemedel. För belopp över 
denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  

• 2018:   8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016) 

• 2019:   9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016) 

• 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016) 

• 2021:   7,3 Mkr 

• 2022:   7,4 Mkr 

• 2023:   7,1 Mkr 
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Mål för verksamheten  

Vision    

                   Säter är en välkomnande kommun. 

 
 
 

 

 

Strategiska mål för mandatperioden 2020-23 

Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar 
och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala 
miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens 
verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett 
miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som 
upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och 
upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i 
Säters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta 
lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens 
och företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer 
kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen 
utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhälle. 
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Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 

Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2020  2021 2022 2023 
SKL         3,4 %  3,2 % 3,3 % 3,3 %  
Säters Kommun        2,5 %  2,4 % 2,4 % 2,4 % 
 
PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2020 2021 2022 2023 
KPIF  1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,0 %   
 

Räntekostnader 

Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 
och 2,5 % 2023.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans 
utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 och 2,5 % 2023. 
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Avgifter 

Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

 

Driftbudgetramar 2021 -  2023 

Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2021: 692 000 Kkr 
2022: 714 000 Kkr 
2023: 735 000 Kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2021 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 

Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2021. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

RAMAR Återför Prel ram 

2020 engångs-

Nämnd/förvaltning höjning 2021

Kommunstyrelsen exkl pensioner 59 015      59 400          

  Pensioner 14 404      14 498          

Verksamhet i samverkan -              -                 

  Räddningstjänst Dalamitt 10 385      10 453          

  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 013            

  Upphandling FBR 1 078         1 085            

Samhällsbyggnadsnämnd 40 566      40 831          

Miljö- och byggnämnd 3 590         3 613            

Kulturnämnd 15 940      200 -           15 843          

Barn- och utbildningsnämnd 276 832    278 639       

  Ung i Säter -              -                 

Socialnämnd 256 969    258 646       

Revision 962            968               

Volymförändringsreserv 7 011            

SUMMA 680 749    692 000       

Ökning 1,65%

Volymförändringsreserv -1,00%

0,65%
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Resultaträkning 
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Tidplan 
2019-10-21 Reviderad budget 2020-22, nämnderna lämnar förändringar behov 
2019-10-29 KSAU-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt 

reviderad budget 2020-22 
2019-11-12 KS-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt 

reviderad budget 2020-22 
2019-11-28 KF-Fastställer preliminära ramar och tidplan för budgetprocessen 2021-23 samt 

skattesats och reviderad budget för 2020-22 
2019-12-20 BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten 
2019-12-31 Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
2020-02-13 SKL-Skatteunderlagsprognos 
2020-02-28 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och 

kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 
2020-03-03 KS-Bokslutsprognos för 2019 
v 10-16 Nämndbehandling av budgetförslag 2021-23 
2020-03-17 KSAU-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-04-07 KS-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-04-21 KSAU-Första budgetuppföljning 2020 mars månad.  
2020-04-15 Regeringens vårproposition 
2020-04-20 Deadline för inlämning av budgetförslag 
2020-04-2223 Förvaltningsberedning av förslag till drift- och investeringsbudget 
2020-04-29 SKL-Skatteunderlagsprognos 
2020-04-30 KF-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-05-04 SKL/SCB-Prognos utjämningssystemen och LSS 2021 
2020-05-11 SKL-Ekonomirapport 
2020-05-0405 Budgetberedning 
2020-05-19 KSAU-Fördjupad budgetuppföljning, t o m april, med årsprognos  
2020-05-26 KS-Behandlar budgetförslag 2021-23 
2020-05-27  Central budgetförhandling 11 § MBL 
2020-06-11 KF-Beslutar om budget för 2021-23 
2020-06-16 KSAU-Budgetuppföljning maj 2020 
v 36-52 Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Förvaltningarna 

upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier 
2020-09-21 Regeringens budgetproposition 
2020-09-29 KSAU-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 
2020-10-06 KS-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 
Okt 2020 SKL-Skatteunderlagsprognos 
2020-10-22 KF-Delårsrapport samt delgivning budgetuppföljning augusti 2020 
2020-10-27 KSAU-Beredning av reviderad budget 2021-23, budgetdirektiv 2022-24 med 

preliminära ramar, budgetuppföljning september 2020 samt skattesats 2021 
2020-11-03 KS-Behandlar reviderad budget 2021-23, budgetdirektiv 2022-24 med preliminära 

ramar, budgetuppföljning september 2020 samt skattesats 2021 
v 46 MBL 11 § om reviderad budget 
2020-11-24 KSAU-Budgetuppföljning oktober 2020 
2020-11-26 KF-Beslut om reviderad budget 2021-23, budgetförutsättningar 2022-24 med 

preliminära ramar och tidplan samt skattesats 2021 
2020-12-03 KS-Budgetuppföljning oktober 2020 
2020-12-15 KSAU-Budgetuppföljning november 2020 
2020-12-31   Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2019/0455 
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken  

2. Fastställa reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att fastställa ny behovsstyrd taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt reviderad handläggningskostnad 1138 
kronor per timme för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksam-
heter som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstad-
komma god miljö och säkra livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kom-
muner och näringsliv.  
 
SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att 
göra det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. 
Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop be-
hovsutredning, tillsynsplan och finansiering. 
 
Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningsplik-
tiga verksamheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga 
verksamheter 
och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   forts 
 
Huvudsakliga förändringar av taxan 

• Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss 
tillsyn. 

• Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 
• Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är sta-

ten eller kommunerna som utför tillsynen. 
• Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 
• Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms 

normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 
• Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksam-

heter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
• Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är 

borttagna. 
• Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

 
Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta 
Dalakommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan an-
tagit denna taxemodell. 
 
Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad 
i kronor per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 
 
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en 
handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekost-
nad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram ge-
nom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala års-
arbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska ar-
betstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) 
och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden 
och tillsyn inom myndighetsområdet.  
 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt natur-
ligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. 
Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det be-
ror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i 
övrig tid. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   forts 
 
I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kom-
mun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handlägg-
ningstimme 1138 kr per timme för miljöbalkens område. 
 
Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i 
länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering 
av handläggningskostnaden.  
 
Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 
2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts 
under 2019.  
 
Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Bilagor 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och 
                       anmälningspliktiga verksamheter 
Taxebilaga 3 - timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga  
                       verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
 

  



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 118  Dnr: ECOS 2019-11  

    
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• fastställa reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. 
 

Ärendebeskrivning 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter som kan inne-
bära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra 
livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kommuner och näringsliv. 

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att göra det 
enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Med den nya be-
hovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop behovsutredning, tillsynsplan 
och finansiering. 

Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verk-
samheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga verksam-
heter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

Huvudsakliga förändringar av taxan 
• Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss tillsyn. 

Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 
• Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är staten eller 

kommunerna som utför tillsynen. 
• Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 
• Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms normalt 

ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 
• Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och 

ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
• Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är bort-

tagna. 
• Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 118 fortsättning 
 

Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta  
Dalakommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan antagit 
denna taxemodell. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor per 
år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemen-
samma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommu-
nen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar 
bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man 
den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid 
(APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handlägg-
ningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.  

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner 
har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre 
personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetsti-
den. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se 
över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggnings-
timme 1138 kr per timme för miljöbalkens område.    

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handlägg-
ningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 2017 och 
började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019. 

Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 118 fortsättning

Bilagor 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga  
                     verksamheter 
Taxebilaga 3 - timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga verksam-
heter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

 
 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2019-10-10 ECOS 2019-11 

 

 

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Enheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande: 
 Fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 Föreslå kommunfullmäktige att anta ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn 
miljöbalken och reviderad handläggningskostnad per timme. 

 Godkänna handläggningskostnaden per timme 1138 kr för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 

Ärendebeskrivning 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter 
som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma 
god miljö och säkra livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kommuner och 
näringsliv. 

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att göra 
det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. 

Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop 
behovsutredning, tillsynsplan och finansiering. 

Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 
verksamheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga 
verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

Huvudsakliga förändringar av taxan 

 Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss 
tillsyn. Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 

 Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är staten 
eller kommunerna som utför tillsynen. 

 Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 

 Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms 
normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 

 Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
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 Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är 
borttagna. 

 Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta Dala-
kommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan antagit 
denna taxemodell. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor 
per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av 
gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att 
man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. 
Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs 
av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. 
I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom 
myndighetsområdet. Rådgivning vad räknas det som? 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre 
kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på 
att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun 
ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en 
handläggningstimme 1138 kr per timme för miljöbalkens område. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av 
handläggningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 2017 
och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 
2019. 

Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Bilagor 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 
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Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

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

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas, 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas 
av Miljö- och byggnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1 (fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1138 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner 
och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och 
timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 
 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019  
 
 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
11 § Om det i ett 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 inte godkännas vid den besiktningen 
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och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 
ytterligare handläggningstiden 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas 
av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för 
en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

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

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 
 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån 
i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

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

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) 
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 
 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i 
bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 
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Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande 
 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § 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. 

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

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 



Handläggningskostnad per år:
1 138 kr

Avgiftsnivå Timmar
Avgiftsnivå 1 2 tim
Avgiftsnivå 2 3 tim
Avgiftsnivå 3 8 tim
Avgiftsnivå 4 timavgift

Avgiftsnivåer



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 3

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

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

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 2

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

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

Avgiftsnivå 2

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

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

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

Avgiftsnivå 4

Taxebilaga 1



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

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

Avgiftsnivå 1

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

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

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4



Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

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

Avgiftsnivå 1

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

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

Avgiftsnivå 1



Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

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

Avgiftsnivå 1

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

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

Avgiftsnivå 1

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

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

Avgiftsnivå 4



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

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

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

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

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

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

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

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan



Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn



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

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

Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4



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

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

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

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

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

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 4

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

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4



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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

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

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

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

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

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

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 4



Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

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

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

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

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

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

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

Avgiftsnivå 4



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

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

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

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

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

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

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

13.10 A 90

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

13.10 A 64

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

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

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

13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

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

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



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

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

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

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

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

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

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

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning



15.185-i och 
15.190

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

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

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

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

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

15.250 B 64

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

15.250 B 30

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

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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



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

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

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

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

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

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

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

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

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

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

18.20 B 90

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



18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

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

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.70 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

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

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

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



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

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

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

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

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

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



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

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

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

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.38-i och 
24.39-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.



24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.45 B 30

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

24.45 B 64

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

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

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

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

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

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

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

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



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

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

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

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

26.20 B 30

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

26.20 B 13

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

26.20 B 64

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

26.20 B 30

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



26.20 B 13

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

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140

B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL



27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20 A 64

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

27.20 A 90

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

27.20 A 90

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

27.20 A 64

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

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.



27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

27.32

B 90

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

27.32
B 64

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

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

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

27.50 B 13

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

27.50 B 13

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

27.50 B 6

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

27.50 B 90

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

27.50 B 30

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

27.50 B 13

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



27.50 B 30

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

27.50 B 13

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

27.50 B 13

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

27.50 B 9

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

27.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

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

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

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

27.120 B 137

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

27.120 B 64

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

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

27.130 B 90

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



27.130 B 30

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

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

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

27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

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

28.20 och 28.30 B 30

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

28.20 och 28.30 B 13

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



28.20 och 28.30 B 6

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

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

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

28.50 B 13

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

28.50 B 6

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

28.50 B 3

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

28.50 B 30

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

28.50 B 30

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

28.50 B 13

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

28.50 B 6

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

28.50 B 64

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



28.50 B 30

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

28.50 B 13

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

28.50 B 6

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

28.50 B 6

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

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

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

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

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

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

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

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50

A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

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

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

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

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



34.30 B 64

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

34.30 B 30

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

34.30 B 184

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

34.30 B 64

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

34.30 B 30

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

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

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

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

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

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

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

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

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL



39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

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

39.15 B 90

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

39.15 B 64

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

39.15 B 30

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

39.15 B 13

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

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

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

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

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



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

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

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

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15

B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

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

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

Verksamhetsgrupp Vindkraft

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

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

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

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

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

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

50.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

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

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



VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

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

85.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 64

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

90.10 och 90.11 B 30

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

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i 

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i 

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.405-i och 
90.406-i 

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420

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

90.410 och 
90.420

A/B 64

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

90.410 och 
90.420

A/B 30

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

90.410 och 
90.420

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

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



90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

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

90.161 B 30

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

90.161 B 13

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

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

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

90.310 B 30

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

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

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

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

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

Verksamhetsgrupp Förbränning



90.180-i och 
90.181-i

A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191

B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i

A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 

B 30

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

90.220 och 
90.221 

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

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



Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

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

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485

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

90.480 och 
90.485

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

90.500-i och 
90.510

B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

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

90.458 B 64

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

90.458 B 30

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

90.458 B 13

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

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

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

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

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

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.70 B 30

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

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

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
90.460 och 
90.470

A 71
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

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

90.370 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon



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

90.119 B 64

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

90.119 B 30

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

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

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383

B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

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

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

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

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.



38 § FMH, punkt 
2

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

1.30 C Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

5.20 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.30 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.40 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.50 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift

JORDBRUK

Timavgift (efterskottsbetalning)

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



Slakterier U Timavgift

Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift
Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift
FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter

U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 

U Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer U Timavgift

Motorfordon U Timavgift
Maskinell bearbetning

U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

MINERALISKA PRODUKTER

METALLBEARBETNING



Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

U Timavgift

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4UH Timavgift

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

AVFALL
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0456 
 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (EU) 2017/625. 

2. Fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor 
och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att kommunfullmäktige fastställer revi-
derad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 
2017/625 samt att fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll 
med resor och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 
 
Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning  
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 
december ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för 
att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar 
under senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som kommer att behålla 
sitt gamla SFS-nummer. 
 
 Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att 
genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett 
flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas 
från den 14 december 2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare un-
derlag men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och av-
gifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kon-
troll under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget 
skrevs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare 
delen av 2020.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom 
det nu gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångspe-
riod – innan livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig 
kontroll, prövning och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det 
nya uttrycket annan offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i 
svensk rätt.  
 
Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i 
kronor per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 
 
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläg-
gare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del 
av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram ge-
nom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala års-
arbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska ar-
betstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) 
och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden 
och tillsyn inom myndighetsområdet. 
 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt natur-
ligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. 
Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det be-
ror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i 
övrig tid. 
 
I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kom-
mun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handlägg-
ningstimme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för uppföljande 
kontroll.  
 
Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i 
länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering 
av handläggningskostnaden.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjor-
des 2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har 
gjorts under 2019. 
 
Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de 
kostnader som myndigheten har, enligt 3 § i förordningen (2006:1166). 
 
Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur lig-
ger som grund för en årlig kontrollavgift 
 
Enligt 11 § i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning 
och resor räknas dock inte in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor 
krävs kommer den tiden faktureras verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid 
provtagning faktureras kostnaden för provtagningen. 
 
Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exem-
pelvis tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och 
obefogade klagomål. 12 § Livsmedelslagen  
 
Bilagor 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 119 Dnr: ECOS 2019-315 
 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kon-
trollförordning (EU) 2017/625 

• fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 
1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 

 
Ärendebeskrivning 
Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya 
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig 
verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 decem-
ber ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa 
den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar under senhösten 
2019 ska göras i bland annat förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som kommer att behålla sitt gamla SFS-nummer. 
 
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genom-
föras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska 
förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 
2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag men 
som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för 
arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020. 
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrevs och förändringar i 
bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen 
behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020. 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom det nu 
gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångsperiod – innan livs-
medelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig kontroll, prövning och 
registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan offentlig 
verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt. 

     Fortsättning 

 



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2019-10-23 6  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 119 fortsättning 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor per 
år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemen-
samma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommu-
nen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar 
bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man 
den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid 
(APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handlägg-
ningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.  

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner 
har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre 
personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetsti-
den. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se 
över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggnings-
timme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för uppföljande kontroll. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handlägg-
ningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjordes 2017 
och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019. 

Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de kostnader 
som myndigheten har, enligt 3 § i förordningen (2006:1166). 

Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur ligger som 
grund för en årlig kontrollavgift 

    Fortsättning 

  



 
SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 119 fortsättning 

Enligt 11 § i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning och resor räknas dock inte 
in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor krävs kommer den tiden faktureras 
verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid provtagning faktureras kostnaden för prov-
tagningen. 

Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exempelvis 
tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och obefogade kla-
gomål. 12 § Livsmedelslagen 

Bilagor 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
 
 
 
 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2019-10-14 ECOS 2019-315 

 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 

Enheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande: 
 Fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya 

kontrollförordning (EU) 2017/625. 

 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för livsmedel och reviderad 
handläggningskostnad per timme. 

 Godkänna handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 
1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 
 

Ärendebeskrivning 

Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan 
offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 
december ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för att 
anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar under 
senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning 2006:1166, som kommer att behålla 
sitt gamla SFS-nummer. 
 
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att 
genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal 
svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 
14 december 2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag 
men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter 
för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 
2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrevs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer 
kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020. 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom det nu 
gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångsperiod – innan 
livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig kontroll, prövning 
och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan 
offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor 
per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 



 
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av 
gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att 
man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. 
Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs 
av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. 
I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom 
myndighetsområdet. Rådgivning vad räknas det som? 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre 
kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på 
att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun 
ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en 
handläggningstimme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för 
uppföljande kontroll. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av 
handläggningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjordes 
2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts 
under 2019. 

 

Bilagor 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 

 

 

 
   

Ingela Johansson/Miljöinspektör  Helena Olander/Miljö- och byggchef 
 



1 (6) 2019-10-15 

 
 
 
 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det  
  tappas ur kran till konsument,1 och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad 

5. utredning av klagomål 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll 

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 
byggnämnden efter handläggning. 

 
 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1255 kronor per timme 
kontrolltid och 1147 kronor per timme uppföljande kontroll. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 

 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1,5 timmars kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften 
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som 
timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt 
ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till Miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till Miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun genom 
dess Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller faktura. 

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
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istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1000 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0192 
 
Säters kommuns Näringslivsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar, med komplettering under 
rubriken upphandling med ”tillsammans”, anta Säters kommuns Näringslivsplan. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Näringslivsplanen är tänkt att säkerställa en samlad, tydlig och långsiktig styrning av 
hela kommunorganisationens näringslivsarbete. Planen ska ses över en längre period 
och omfattar åren 2020–2023 med utblick mot år 2026.  
 
I planen uttrycks den politiska viljan och vägledning ges för hur hela kommunorgani-
sationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och pri-
oriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det 
huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan kommunen och närings-
livet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen. Under framtagandet av 
förslag till plan har avstämning skett med kommunstyrelsens presidium. 
 
Föreslagen näringslivsplan styr inte över andra politiska eller strategiska dokument 
utan ska genomföras i samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Mål-
kedjan). Den ska utgöra ett underlag att utgå från när det gäller kommunorganisat-
ionens alla uppdrag som berör näringslivsutveckling. 
 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Salutorget 0225-55 000 (vxl) naring@sater.se  
 Box 300 Säter  Internetadress  
 783 27 Säter   www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
20191022 KS2017/0192-1 
 

Säters kommuns Näringslivsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta näringslivsplanen 
 
Bakgrund 
Näringslivsplanen är tänkt att säkerställa en samlad, tydlig och långsiktig styrning av hela 
kommunorganisationens näringslivsarbete. Planen ska ses över en längre period och omfattar 
åren 2020–2023 med utblick mot år 2026.  
 
I planen uttrycks den politiska viljan och vägledning ges för hur hela kommunorganisationen, 
utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att 
bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för 
samarbete och samverkan mellan kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet 
av näringslivsplanen. Under framtagandet av förslag till plan har avstämning skett med 
kommunstyrelsens presidium. 
 
Föreslagen näringslivsplan styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska 
genomföras i samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Målkedjan). Den ska utgöra 
ett underlag att utgå från när det gäller kommunorganisationens alla uppdrag som berör 
näringslivsutveckling. 
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström 

 

Näringslivssenheten  
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Säters kommun ska präglas av en miljö som främjar 
näringslivet. Här ska det vara enkelt och attraktivt att vara 
företagare. Det i sin tur ger förutsättningar för välmående 
och hållbara företag som skapar arbetstillfällen vilket är en 
förutsättning för välfärd. 
 
 
För att lyckas med detta krävs en samlad, tydlig och långsiktig styrning av kommunens 
näringslivsarbete vilket näringslivsplanen ska säkerställa. I planen uttrycks den politiska viljan och 
planen ger vägledning för hur hela kommunorganisationen, utifrån det kommunala uppdraget, 
ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. 
Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan 
kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen. 
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Nuläge 
Näringslivet i Säters kommun erbjuder ett brett utbud och god service till säterbor, besökare och 
företag. Det utgör samtidigt en viktig bas för försörjning, tillväxt och skatteintäkter vilket ger 
förutsättningar för välfärd. Sammantaget bidrar näringslivet till en ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbar kommun. 

En av kommunens styrkor är våra många olika miljöer där det finns både stad och levande 
landsbygd. Det ger goda förutsättningar för ett varierat näringsliv och visar sig i vårt rika 
näringsliv. Näringslivet präglas av en stark tradition av småföretagsamhet, med ett stort antal 
företag i förhållande till folkmängd. En bransch som utmärker sig som stark i både nutid och 
dåtid är lantbruket. I huvudsak består näringslivet av en- och fåmansföretag och i dessa företag 
finns också flest arbetstillfällen. Endast ett tiotal av företagen har fler än 20 anställda.  

De befintliga företagen är viktiga att värna samtidigt som nya behöver tillkomma för ett 
livskraftigt näringsliv. I kommunen är nyföretagandet och företagsamheten förhållandevis hög. 
En utmaning i nuläget är utbudet på mark för verksamheter. Frågan är prioriterad, både för att ge 
befintliga företag att möjlighet att expandera, och för att nyetableringar att komma till stånd. 
Arbetslösheten är i snitt betydligt lägre än i övriga länet och landet. Självklart bra, men det kan 
försvåra för företagen att hitta rätt kompetens vid rekrytering. 

Företagsklimatet är viktigt och komplext. En kommuns företagsklimat påverkas av många olika 
saker. Att bidra till förbättrat företagsklimat ingår i kommunorganisationens dagliga verksamhet. 
En utgångspunkt i kommunens näringslivsarbete är att Säters kommun ska vara bra på att vara 
kommun.  I detta ligger en förståelse och respekt för att företagarna är de som är bäst på att veta 
hur man driver företag och att kommunens roll är att bidra till att skapa förutsättningar. En 
annan är att vi ska använda den lilla kommunens fördelar med att det är nära mellan företagare 
och kommunorganisation, såväl tjänstepersoner som politiker. Personliga möten är en styrka. 
Närheten förenklar också vårt interna arbete med företagsfrågor över förvaltningsgränserna. 

Det kommunala näringslivsarbetet stannar inte vid kommungränsen. Regionalt samarbete och att 
ingå i en regional kontext är helt avgörande. Säters kommuns utmärkta läge som en del av Falun 
Borlänge-regionen, tillika Dalarnas tillväxtmotor, bidrar till attraktiviteten för företagande.  
 
 

Varför Fokusområden? 
I näringslivsarbetet handlar det om att våga prioritera, vara modiga och inte minst uthålliga. 
Utifrån Säters kommuns förutsättningar prioriteras fyra fokusområden för att nå visionen. De är; 
 

• Dialog & samverkan 
• Effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet 
• Främja investeringsviljan  
• Stolthet & attraktionskraft 
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Fokusområde; Dialog & samverkan 
 

”Vi pratar hellre med varandra än om varandra” 
 
Ett välmående och hållbart näringsliv bygger på dialog och ömsesidig förståelse mellan 
företagare och näringslivets olika organisationer samt kommunen. Tillväxtambitioner 
stöds och tillväxthinder identifieras och om möjligt undanröjs. Samverkan genom 
lösningsfokus och delat ansvar är viktigt och nödvändigt för en positiv utveckling av 
företagsklimatet.  
 
 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Ökad kunskap och förståelse 
Kommunorganisationen ska öka kunskapen för företagens villkor och utmaningar. Samtidigt ska 
vi verka för en ökad kunskap hos företagen om kommunens olika uppdrag och roller. Det skapar 
förutsättningar för ömsesidig förståelse och respekt för varandras olikheter. 
 
Möjligheter att träffas 
Vi ska medverka till att skapa effektiva formella arenor exempelvis vid samråd samt även 
informella såsom mötesplatser, forum & företagsbesök. För politiker och tjänstepersoner är det 
prioriterat att utifrån respektive uppdrag finnas tillgängliga. 
 
Vi ska vara kommunikativa 
Vi ska ha ett tydligt och transparant förhållningssätt i kommunikationen samt vara lyhörda i vår 
dialog. Det ger förutsättningar för ömsesidig respekt som leder till framåtriktade aktiviteter. 
 
 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 
 

• Gott företagsklimat 
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Fokusområde; Effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet 
 

”Det ska vara lätt att göra rätt” 
 
En serviceinriktad, effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet förenklar företagens 
vardag. Det bidrar till att ge förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling. 
Företagens upplevelse är viktig och därför måste alla i organisationen, från 
förtroendevald till den enskilde handläggaren, förstå vikten av sin egen roll i helheten. 
 
 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Företagsprocesser 
Vi tar ansvar för att ärenden hanteras på ett smidigt och effektivt sätt som underlättar för 
företagare. Det gör vi exempelvis via företagslotsen som är en inarbetad servicefunktion som 
erbjuder företagare en väg in till kommunen.  
 
Främjande myndighetsutövning  
Myndighetsutövningen är en förutsättning för företagande och därför helt avgörande i det 
kommunala näringslivsarbetet. Utifrån utgångspunkten att företag vill göra rätt ska ett 
utvecklingsarbete inom området genomföras. 
 
Bemötande & service i fokus  
Vårt sätt att möta företagare ska ske på företagens villkor och präglas av professionalism, 
hjälpsamhet, nyfikenhet och vänlighet. Vi ska utveckla servicen genom att öka tydligheten och 
tillgängligheten till kommunorganisationen. För det krävs god kompetens och lösningsorienterad 
inställning. 
 
Digitalisering 
Vi ska utveckla, använda och erbjuda digitala verktyg som underlättar för företagen. 
 
Synliggöra kommunens företagsservice 
Vi ska säkerställa att det finns en god kännedom om den företagsservice som erbjuds hos såväl 
företagare som i den egna organisationen. 
 
 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

 

• Gott företagsklimat 
• Nöjda företagskunder 
• Utveckling och tillväxt av näringslivet 
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Fokusområde; Främja investeringsviljan 
 

”Investeringar i tid, pengar och engagemang berikar hela Säters kommun” 
 
Ett hållbart och dynamiskt näringsliv bygger på nytänkande, mod och investeringsvilja 
hos företagen. För det krävs ett eget arbete av företagen och att de har förmåga att dra 
nytta av möjligheter. Det offentliga och andra aktörer kan på olika sätt bidra till att främja 
investeringsviljan. 
 
 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Verka för att öka utbudet av attraktiv mark och lokaler 
Det ska vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande i Säters 
kommun. Det krävs ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra byggbar mark nu och över tid. En 
god dialog måste finnas med befintliga fastighetsägare vad gäller lokaler för att bidra till balans 
mellan utbud och efterfrågan. 
 
Företagsfrämjande tjänster  
Vi vill säkerställa att våra företagare i större utsträckning tar del av de företagsfrämjande 
aktörernas erbjudanden. Utifrån företagens behov ska kommunen bidra till utveckling, paketering 
och samordning av företagsfrämjande tjänster. 
 
Miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt 
Vi ska tillsammans med näringslivet verka för att företagens kunskap, förmåga och motivation till 
ett ökat miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt ökas. 
 
Upphandling 
Vi vill att fler företagare ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar. Därför ska vi verka 
för att öka de lokala företagens kunskap och motivation. Parallellt ska kommunorganisationens 
medvetenhet om vikten av att föra en tidig dialog ökas.  
 
Kompetensförsörjning 
Vi ska verka för ökad kunskap om det lokala näringslivet samt framtidens arbetsmarknad för att 
säkra framtida arbetskraftsbehov. 
 
Entreprenörskap och företagsamhet 
Bra förutsättningar för att starta eget företag och säkerställa överlevnadsgraden är avgörande för 
kommunen. Vi ska stimulera och underlätta för de som vill gå från en idé till att förverkliga idén 
genom företagande. Som ett led i detta är det viktigt att barn- och ungdomar får möjlighet att 
utveckla sin entreprenöriella förmåga. 
 
 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

 

• Utveckling och tillväxt av näringslivet 
• Ökad beredskap i kommunorganisationen 
• Ökad vilja att delta i offentliga upphandlingar 
• Ökad entreprenöriell aktivitet 
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Fokusområde; Stolthet & attraktionskraft 
 

”Tillsammans gör vi Säter ännu mer fantastiskt!” 
 
Platsattraktionskraft kan beskrivas som förmågan att dra till sig – och behålla – företag, 
organisationer och människor som i sin tur kan bli stolta ambassadörer. Allt som har 
betydelse för att företag ska kunna utvecklas och för att människor ska vilja bo och verka 
i en region påverkar attraktionskraften.  
 
 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Tillit & tolerans 
Vi ska verka för ökad tillit och tolerans. Det kommunala grunduppdraget och samspelet med 
näringslivet påverkar tillit och tolerans. Tillit öppnar upp för kreativitet, empati, glädje, 
tacksamhet och är en förutsättning för sociala relationer, samverkan och nätverk. Tolerans bidrar 
till att skapa fler kontakter med omvärlden samt öppenhet inför det som är annorlunda eller nytt.  
 
Nätverk & eldsjälar  
Väl fungerande nätverk och eldsjälar gör skillnad. Att ta tillvara på engagemang såväl inom den 
kommunala organisationen som i näringslivet är en viktig uppgift eftersom det har stor positiv 
betydelse. 

Stolta ambassadörer som unnar varandra framgång 
När fler och fler med genuin stolthet lyfter fram egna och andras framgångssagor skapas 
förebilder som i sin tur inspirerar och ger kraft till utveckling. Goda ambassadörer skapar 
attraktionskraft och bra förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. 

Starkare besöksnäring -besökare hittar hit 
Visionen är att Dalarna ska bli norra Europas ledande och mest attraktiva destination (Källa; Visit 
Dalarna). Säter har potential att bidra genom att tillsammans med näringen arbeta för att stärka de 
unika möjligheter som finns. Besöksnäringen bidrar till en levande landsbygd, stärker identitet, 
tillhörighet och bygger stolthet.  
 
Levande stadskärna 
Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för en levande stadskärna. Säters stad är ett skyltfönster, 
en mötesplats och platsen som bidrar till att säkerställa ett rimligt serviceutbud. 
 
 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

 

• Gott företagsklimat 
• Utveckling och tillväxt av näringslivet 
• Stärkt attraktionskraft 
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Genomförande 
Näringslivsplanen utgår från kommunövergripande mål. Ett av kommunfullmäktiges strategiska 
mål för åren 2020–2023 är direkt kopplat till näringslivsutveckling. Det är ”En stimulerad tillväxt; 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters 
företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med 
att hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till 
kompetens och företag som ligger i framkant av utvecklingen.”  
 
Näringslivsplanen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i 
samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Målkedjan). Den utgör ett underlag att 
utgå från när det gäller uppdrag som berör näringslivsutveckling. Näringslivsarbetet leds och 
samordnas av kommunstyrelsen via kommunstyrelseförvaltningen, medan varje nämnd, 
förvaltning och bolag ansvarar för sina respektive aktiviteter. Det ställer höga krav på 
genomförandeorganisationens samverkanskompetens. 
 
Planen ska ses över en längre period och omfattar åren 2020–2023 med utblick mot år 2026. 
Årligen sammanställs alla kommunorganisationens aktiviteter som bidrar till ett bättre 
företagsklimat. Även de företagsaktiviteter som sker tillsammans med näringslivet inkluderas. 
Genomförande kräver ekonomiska resurser, vilket hanteras i budgetprocesserna. 
 

Uppföljning 
I näringslivsarbetet är det viktigt med uppföljning och lärande. Det är grunden för att kunna 
utveckla arbetet. Fokus ligger på uppföljning av kommunorganisationens aktiviteter. Uppföljning 
av planerade aktiviteter görs löpande och transparant för att synliggöra hela 
kommunorganisationens näringslivsbefrämjande arbete. 
 
För att få vägledning om Säters kommuns får de önskade effekterna följs våra prioriterade 
insatser och fokusområden också upp årligen via följande indikatorer; 

• Flyttindex, Nettoinflyttning 
• Gästnätter 
• Nöjd Kundindex (NKI) via uppföljningsenkäter för ärenden 
• Svenskt Näringslivs enkät – samlad bild av företagsklimat, service till företag, lätt att 

komma i kontakt med handläggare, rimlig handläggningstid, dialog, information, 
förståelse för verksamheten, företagens egna initiativ, tjänstemäns attityder & politikers 
attityder 

• Antal företag  
• Antal arbetstillfällen  
• Andel företagsamma män respektive kvinnor 
• Utveckling av nyföretagandet, antal nystartade företag/1000 invånare 
• Företags överlevnadsgrad, 3 år gamla 
• Tar del av företagsfrämjande tjänster, uppföljningsenkäter till främjare 
• Tillgängliga kvadratmeter verksamhetsmark där ny & såld mark framgår 
• Nöjd Kundindex (NKI) via uppföljningsenkäter på möten och event mm 
• Det fysiska mötet, antal genomförda möte med företag/verksamheter 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Föreskrif-
ter om avfallshantering Säters Kommun.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt Miljöbalken 15 ka-
pitlet. Föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans med avfallsplanen (Kom-
munal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering) Säters renhållnings-
ordning som ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver föreskrifterna 
justeras. I och med att vi har en gemensam avfallsplan med Borlänge och Falu kom-
muner finns fördelar med att vi har liknande föreskrifter. Vi har tillsammans därför 
valt att använda oss av den mall som Dalarnas kommuner gemensamt har tagit fram i 
det samarbete vi har kring renhållningsfrågor och avfallsplaner. Vid framtagandet av 
den mallen har man utgått från en mall som gjorts av kommunernas branschorgani-
sation inom avfallshantering, Avfall Sverige.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Föreskrifter om avfallshantering 
Säters Kommun.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt 
Miljöbalken 15 kapitlet. Föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans med 
avfallsplanen (Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering) Säters renhållningsordning som ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
 
Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver 
föreskrifterna justeras. I och med att vi har en gemensam avfallsplan med 
Borlänge och Falu kommuner finns fördelar med att vi har liknande föreskrifter. 
Vi har tillsammans därför valt att använda oss av den mall som Dalarnas 
kommuner gemensamt har tagit fram i det samarbete vi har kring 
renhållningsfrågor och avfallsplaner. Vid framtagandet av den mallen har man 
utgått från en mall som gjorts av kommunernas branschorganisation inom 
avfallshantering, Avfall Sverige.  
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Återvinningsansvarig  Enhetschef VA- och Renhållningsenheten 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING  
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 
avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 
förutsättningar.   

Den XX antog XX kommunfullmäktige beslut om att fastställa föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för avfallshantering i kommunen. I 
föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som 
strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft 
20xx-xx-xx, då föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Säters kommun 
fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-13, upphör att gälla. Beslut om 
undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering 
gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat. 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
För kommunens avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
• regleringar om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken 
• övriga författningar angående hantering av avfall, exempelvis 

arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av nationella författningar och föreskrifter om avfallshantering gäller 
dessa kommunala föreskrifter. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  
BEMYNDIGANDE 
1 § Föreskrifterna är antagna med stöd av 15 kap. 38, 
39 och 41 §§ Miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927). 

2 § Kommunfullmäktige har via beslut (KF 2015-04-13) 
gett uppdraget för insamlingen och behandlingen av 
hushållsavfallet i kommunen till 
Samhällsbyggnadsnämndens enhet VA- och 
renhållning. (Fortsättningsvis benämnt SBN). 

3 § För tillsyn av avfallshanteringen enligt dessa 
föreskrifter ansvarar Miljö- och Byggnämnden. 
(Fortsättningsvis benämnt MBN). 

DEFINITIONER 
4 § Termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
Miljöbalken och avfallsförordningen.  

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR 
5 § SBN ansvarar för att hämtning sker vid 
fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 
överenskommen plats eller av MBN anvisad plats. 

6 § Avgift för avfallshantering tas ut i enlighet med 
gällande renhållningstaxa. Avgift för tillsyn tas ut enligt 
taxa med stöd av miljöbalken. 

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av SBN om inte 
annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till SBN 
respektive MBN att utfärda råd och rekommendationer 
rörande:  

A. Sorteringsguide (baserad på sorteringsanvisningar 
i bilaga 1) (SBN) 

B. Avfall från små avloppsanordningar (SBN och 
MBN i samverkan)  

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar 
(SBN) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till föreskrifterna 
(SBN och MBN i samverkan) 

E. Guider för eget omhändertagande (MBN) 

 

1 Fastighetsinnehavare enligt Fastighetstaxeringslagen 
1 kap. 5 §. Med fastighetsinnehavare likställs i dessa 
föreskrifter nyttjanderättshavare.  

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 ANSVAR 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter 
att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till SBN 
för borttransport. Borttransport ska ske så ofta att 
olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot SBN gällande abonnemang 
och avgifter är alltid fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 
hushållsavfall generellt kan anses uppkomma, ska ha 
ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att 
anmäla abonnemang till SBN. 

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom 
sig utse en huvudman som ansvarar för fastighetens 
renhållningsfrågor.  SBN har annars rätt att utse 
huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda 
platser där hushållsavfall generellt kan anses 
uppkomma ska abonnemang finnas för varje sådan 
plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet som 
påverkar abonnemanget, avfallshanteringen eller 
annan ändring som berör abonnemang eller 
avfallshantering ska snarast meddelas SBN. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att säkerställa 
att;  

Sortering och information 

a) Den eller de som bor i eller är verksam på 
fastigheten i erforderlig omfattning informeras om 
gällande föreskrifter och regler för avfallshantering. 

b) Hushållsavfall sorteras enligt sorteringsanvisningar 
i bilaga 1, emballeras så att skada eller annan 
olägenhet inte uppkommer och lämnas till SBN 
eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, Elkretsen) på 
anvisat sätt om inte annat sägs i dessa föreskrifter.  

Rengöring och tillsyn 

c) Såväl behållare som inom fastigheten 
förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering sköts så att kraven 
på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall 
minimeras. 
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d) Behållare samt anläggning och anordning rengörs 
för att förebygga olägenhet såsom lukt och 
skadedjur.  

Åtgärder inför hämtning  

e) SBN och entreprenören har tillträde till de 
utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt som endast ger 
tillträde till avfallsutrymme ska vid begäran om 
hämtning lämnas till SBN.  

Hämtnings- och transportvägar 

f) Transport- och dragväg fram till behållarens 
hämtnings- och tömningsplats hålls i 
lättframkomligt skick för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas 
halkfri. Det är SBN som avgör när detta uppfyllts. 

g) Väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning 
dimensioneras och hålls i sådant skick att de är 
farbara för hämtningsfordon under av SBN 
planerad hämtningstid.  

13 § Om kraven i dessa föreskrifter inte uppfylls har 
SBN rätt att inte utföra ordinarie hämtning/tömning. 
Om fastighetsägaren inte åtgärdar bristerna, eller det 
finns risk att olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppstår, har SBN rätt att hämta avfallet mot en extra 
avgift för fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

SBN har rätt att i behållare utföra kvalitetskontroll av 
sortering och emballering. 

14 § Samfällighet kan iträda sig 
fastighetsinnehavarens ansvar om beslut 
dokumenterat i föreningens stadgar medger detta. 

RESTAVFALL OCH MATAVFALL  
HÄMTNINGSOMRÅDEN 
15 § Kommunen är inte indelad i hämtningsområden. 

HÄMTNINGSINTERVALL 
16 § Hämtning utförs, i den ordning som SBN 
bestämmer.  

17 § Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka. 
Restavfall hämtas minst en gång var fjärde vecka. 

Från permanentbostäder och verksamheter hämtas 
avfallet året om. För fritidshus är hämtningsperioden 1 
maj till och med 30 september. 

Hämtning utöver vad som anges i föreskrifterna utförs 
mot avgift enligt taxa. 

AVFALLSBEHÅLLARE 
18 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt 
kan tillslutas och den får inte blir så tung att det blir 
uppenbart svårt att flytta den. Behållaren bör vara fri 
från snö och is vid hämtningstillfället. 

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering 
med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning 
underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de 
kan hämtas med sidlastande fordon där sådant 
används och baklastande fordon där sådant används. 

20 § Behållare som anskaffas och ägs av 
fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 
hämtningssystem. Behållarens placering och 
utformning ska godkännas av SBN.    

TRÄDGÅRDSAVFALL 
21 § Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på 
den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen 
under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för 
omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning 
eller eldningsförbud.  

AVFALL FRÅN SMÅ AVLOPPS-
ANORDNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 
22 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanordningens och fettavskiljarens anskaffning, 
skötsel och underhåll. Tömning ska ske så ofta att god 
funktion upprätthålls samt att olägenhet för människors 
hälsa och miljö inte uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 
åtgärder för att skydda sin anordning från skador vid 
tömning. 

Anordningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt 
och försedd med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anordningens beskaffenhet 
och belägenhet.  

23 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
anslutningspunkt för tömning får vid nyanläggning inte 
överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl 
föreligger.  

Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och 
botten på anordningen ska vara mindre än 6 meter. 

24 § Anordningar ska vara lätt tillgängliga för tömning 
enligt av SBN lämnade anvisningar i råd och 
rekommendationer. 

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller 
fastfruset när tömning ska ske.  
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Lock eller manlucka som lyfts manuellt får väga högst 
15 kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom 
att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 
kilogram. Viktbegränsningarna gäller om inte särskilda 
skäl föreligger.  

Instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.  

SLAMAVSKILJARE OCH SLUTEN TANK 
25 § Tömning av slam från slamavskiljare med 
ansluten WC ska ske minst en gång per år om inte 
annat anges i gällande tillstånd för anordningen. 

Tömning av slam från slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT) ska ske minst vart annat år om 
inte annat anges i gällande tillstånd för anordningen. 

SBN har rätt att lämna kvar vattenfasen i 
slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

26 § Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje 
år om inte annat anges i gällande tillstånd för 
anordningen.  

27 § Om anordningen tas ur bruk ska sluttömning ske. 
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.  

MINIRENINGSVERK 
28 § Slam från minireningsverk ska tömmas enligt 
intervall som föreskrivits i gällande tillstånd för 
anordningen. 

Instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.  

Tömning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anordningen. 

FOSFORFÄLLOR  
29 § Filter-/fällningsmaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska hämtas enligt intervall som 
föreskrivits i gällande tillstånd för anordningen.  

Anordningen ska placeras så att den är tillgänglig för 
hämtning. 

Hämtning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anordningen. 

Instruktioner som behövs i samband med hämtning 
ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE  
30 § Livsmedelsverksamheter som hanterar fett ska ha 
en typgodkänd fettavskiljare dimensionerad efter 
mängden fett som uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anordningens 
anskaffning, skötsel och underhåll och att den töms så 
att avsedd funktion upprätthålls. 

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta god funktion 
upprätthålls och att olägenhet för allmän VA-
anläggning samt människors hälsa och miljö inte 
uppkommer.  

LATRIN 
31 § För latrin får endast behållare som godkänts av 
SBN användas. Latrinbehållare tillhandahålls av SBN 
mot särskild avgift.  

Latrinkärl lämnas på anvisad plats på kommunens 
återvinningscentral.  

Latrinbehållare ska vid avlämning vara försluten och 
rengjord på utsidan. 

AVFALL FRÅN VERKSAMHETER 
HUSHÅLLSAVFALL  
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt 
från annat avfall från verksamheten. För hushållsavfall 
från verksamheter gäller dessa föreskrifter. 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL  
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska 
på begäran lämna de uppgifter till MBN i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering av 
avfallet. 

ABONNEMANGSÄRENDEN  
GENERELLA REGLER 
34 § Ändring av abonnemang hanteras av SBN. 
Begäran om ändring av abonnemang ska gälla 
fastighetsinnehavare och inkomma till SBN senast en 
månad innan avsedd start.  

Om begäran om ändring avviker från angivna 
förutsättningar hänvisas kunden till att istället lämna in 
en anmälan eller ansökan till MBN. 

SBN förbehålls rätten att vid behov ändra kundens 
abonnemang för att passa hämtning, avfallsmängd 
eller utsorteringsgrad. 
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DELA KÄRL FÖR REST- OCH MATAVFALL  
35 § Två fastighetsinnehavare kan få dela kärl. För 
delade kärl krävs att parterna är överens, att 
bostadshusen är närbelägna, att avfallet ryms i 
ordinarie kärl för villahushåll/fritidshus, samt att 
parterna har samma typ av hämtningsabonnemang. 
Anmälan görs till SBN. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN FÖR REST- OCH 
MATAVFALL 
36 § Fastighetsinnehavare kan efter SBNs 
godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning vid 
fastighetsgräns med ett gemensamt hämtställe. 
Förutsättningarna är att samtliga fastighetsinnehavare 
är överens om detta. För att erhålla gemensamt 
hämtställe krävs ett skriftligt meddelande till SBN som 
redovisar områdets avgränsning, vilka fastigheter som 
berörs samt intyg om att parterna är överens. 
Förutsättningarna för det gemensamma hämtstället 
regleras enligt avtal. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING REST- OCH MATAVFALL 
37 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
av minst fyra månader för permanentbostäder och 
minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Anmälan 
görs till SBN. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.  

DISPENSER 
GENERELLA REGLER 
38 § Dispenser från föreskrifter kräver anmälan eller 
ansökan till MBN. Anmälan eller ansökan om dispens 
ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare och 
inkomma till MBN senast en månad innan avsedd 
start. 

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet 
uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att 
det finns särskilda skäl för dispens. 

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker 
från beslutad dispens kan MBN upphäva meddelat 
beslut.  

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
39 § Matavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Komposten ska utföras 
enligt av SBN lämnade anvisningar i råd och 

rekommendationer. Kompostjorden ska kunna 
nyttiggöras på fastigheten. Anmälan görs till MBN. 

40 § Latrinavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Anmälan görs till MBN. 

41 § Avfall från små avloppsanordningar får efter 
ansökan omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Anmälan görs till MBN. 

42 § Dispens från förbudet enligt 15 kap. 24 § 1 st. 
miljöbalken att själv hantera allt avfall kan efter 
ansökan medges om det finns särskilda skäl och 
fastighetsinnehavaren kan hantera avfallet på 
fastigheten på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Ansökan görs till MBN. 

Dispens gäller upp till tre år.  

FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL SLAM 
43 § Förlängt tömningsintervall för slam från små 
avloppsanordningar kan medges om belastningen är 
låg och slamavskiljaren är dimensionerad för detta och 
har en god funktion och det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Ansökan görs till MBN. 

Tömningsintervall på dubbel tid mot ordinarie 
hämtningsintervall enligt föreskrifterna kan beviljas.  

Förlängt tömningsintervall gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
44 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
av minst ett år. Ansökan görs till MBN. 

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

UTVECKLINGSARBETE 
45 § SBN har rätt att i samråd med MBN bedriva 
utvecklingsarbete för att uppfylla avfallsplanens 
intentioner vad gäller minskning av avfallsmängder och 
minskad miljöpåverkan. 
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BILAGA 1. DEFINITIONER AV AVFALL SAMT SORTERINGSANVISNINGAR 
Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide www.dalaavfall.se samt anvisningar på 
återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. 
Lämna gärna till återbruk.  

Avfallsslag Hantering 

Restavfall Restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning, eller ingår i 
någon annan fraktion nedan, men som är brännbart och tillräckligt litet 
för att rymmas i soppåsen. Restavfall läggs i soppåse i kärlet för 
restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka 
antändning får inte läggas i kärl/säck. Detsamma gäller jord, sten eller 
dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som 
föda. Matavfall är även bl.a. skal från frukt och grönsaker, kaffesump, 
köttrester, fiskrens, ben från kött, fisk och fågel. Matavfall läggs i 
papperspåsen och sedan i kärlet för matavfall. 

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis 
är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral. På återvinningscentralen ska grovavfallet sorteras 
och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

- möbler och mattor  
- barnvagnar  
- pulkor och skidor 
- gräsklippare och trädgårdsslangar  
- isolering, porslin och keramik 
- trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för hälsa eller 
miljön genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära 
egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, 
explosivt eller liknande.  

Farligt avfall är exempelvis kemiska produkter, färgrester, 
lösningsmedel, batterier och avfall som innehåller kvicksilver. Farligt 
avfall lämnas på återvinningscentral. 

Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, 
elektriska produkter, förpackningar, returpapper, läkemedel och 
radioaktiva produkter.  

http://www.dalaavfall.se/
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Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 
producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna 
bilaga). 

Förpacknings- och 
tidningsmaterial 

Förpackningar och tidningar ska lämnas i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen eller producenterna 
(återvinningsstationer).  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apotek.  

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra 
elektriska produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och 
elektronikavfall lämnas på återvinningscentral, på särskilda 
inlämningsplatser eller hos återförsäljare.  

Fettavfall Fett och frityr- eller matolja får inte spolas ned i avloppet utan ska 
lämnas enligt SBNs anvisningar.  

Animaliska biprodukter 
(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk.  

Med animaliska biprodukter menas material från djurriket som inte är 
livsmedel och som ännu inte har bearbetats eller behandlats för att bli 
livsmedelsprodukter. T.ex. döda djur och biprodukter från slaktade djur. 
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Krisledningsplan - 3 -  

Syftet med krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

1. Krisledningsplanen 
 
Kommunen har i uppgift enligt ”Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022” att ta fram 
en plan för hantering av extraordinära händelser. Denna plan ska innehålla: 

• Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 
• Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå 

inriktning och samordning. 
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid 

extraordinära händelser. 
 

Krisledningsplanens syfte 
Krisledningsplanens syfte är att beskriva hur kommunen organiserar sig vid fredstida samhällsstörningar och 
under höjd beredskap på en strategisk nivå för att bedriva samverkan och ledning.  

Krisledningsplanens mål 
Målet är att den samverkan och ledning som kommunen bedriver vid en samhällsstörning ska generera en 
inriktning och samordning i hanteringen av det inträffade för att värna det skyddsvärda i samhället.  

Krisledningsplanens omfattning och tillämpning 
Krisledningsplanen omfattar kommunens organisation för krisledning och struktur för hur samverkan och 
ledning bedrivs vid en samhällsstörning. Ambitionen med kommunens krisledning är en organisation och 
struktur som ska vara tillämplig för att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. 
Kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys (RSA) skall övergripande ligga grund för kommunens 
grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker som identifierats kommunens RSA, men även 
från risker som kan ha identifierats på andra sätt, exempelvis genom övningsutvärderingar och inträffade 
händelser. RSA 2019 Säter, bilaga 1. 
 
Varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker 
som identifierats i kommunens RSA, men även från risker som kan ha identifierats på andra sätt. Den 
förvaltningsvisa grundberedskapsplanen ska detaljerat beskriva förvaltningens organisatoriska beredskap för 
kriser eller extraordinära händelser samt på vilket sätt förvaltningen avser lösa uppgifterna. 
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2. Kommunens risker 
 
 
Enligt Risk-och Sårbarhetsanalys 2019, bilaga 1 har följande händelser identifierats som riskområden inom 
Säters kommun.  
 
Mycket hög risk: 
 

• Omfattande avbrott i samhällsviktiga transporter 
• Skogsbrand/storbrand 

 
Hög risk: 

• Pandemi 
• Antagonistiska hot 
• Elförsörjning 
• Kärnteknisk olycka eller nedfall av radioaktiva ämnen 
• IT-system och telekommunikation 
• Dricksvattenförsörjning 
• Olycka med farligt gods med följd explosion eller utsläpp 
• Extremt väder 
• Utslagna finansiella tjänster 
• Avbrott fjärrvärme 

 
Medelhög risk: 

• Översvämning till följd av höga flöden 
• Olyckor med stort masskadeutfall 
• Våldsbejakande extremism 

 
Låg risk 

• Ras och skred 
 
Mycket låg risk: 

• Social oro 
• Dammbrott 
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3. Ansvar enligt lag och förordning 

 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd 
beredskap, LEH (2006:544) regleras kommuners och landstingets särskilda organisationers skyldigheter och 
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid, samt vid höjd beredskap. 
 
Med extraordinär händelse avses enligt LEH (2006:544) 
 
• En händelse som avviker från det normala 
• En allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
• En händelse/störning som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 
 
Exempel på inträffade extraordinära händelser: 
- Stor skogsbrand (Ängelsberg/Västmanland; Älvdalen/Dalarna, Färila/Hälsningland) 
- Avbrott i elförsörjning/dricksvattenförsörjning 
- Översvämningar 
- Stormar av större dignitet 
- Pandemier 

 
Förordningen, 2006:637, innehåller bestämmelser som ansluter till ovan beskrivna lag. 
 
Lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) föreskrivs hur samhällets 
räddningstjänst skall organiseras och bedrivas i fred och vid höjd beredskap. Lagen betonar ytterligare vikten 
av det förebyggande arbetet mot olyckor. Den innehåller även bestämmelser om de åtgärder som kommunen 
ska vidta för skydd mot olyckor, samt skyldighet att fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten och 
förebyggande handlingsprogram för Säters kommun. 
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4. Ledning 
Utgångspunkter 
 
Krisledningsorganisationen som aktiveras vid en extraordinär händelse skall vara flexibel och händelsestyrd. 
Den ska bestå av krisledningsnämnd (förtroendevalda) och en stab (tjänstemän med nyckelfunktioner)  
I denna plan kommer krisledningsorganisationen att benämnas krisledning. 
Ordförande Krisledningsnämnden beslutar om aktivering av Krisledningsnämnd. 
Kommundirektör beslutar om aktivering av staben, och i vilken omfattning staben ska aktiveras. 
 
Vid beslut om extraordinärhändelse skall Reglemente för krisledningsnämnd i Säters kommun tillämpas enligt 
bilaga 2. 
Exempel skriftligt beslut, bilaga 3. 
 
Insats- och krisledningsansvar 
 
Räddningstjänst: 
 
Inom räddningstjänsten ansvarar Räddningsledare för ledningen av räddningsinsats. Räddningsledaren har 
såväl rättighet som skyldighet att självständigt fatta beslut avseende räddningsinsats. Räddningsledare har rätt 
att anmoda myndigheter och enskilda att medverka i räddningsinsatser i enlighet med den tjänsteplikt som 
lagen föreskriver. 
 
Säters kommun: 
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att: 
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 
Ovan gäller även för händelse som avviker från det normala, men som ej bedöms som extraordinär händelse. 
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om höjd beredskap verka för att: 
 
Observera att händelse som ej bedöms som extraordinär enligt ovan definition kan föranleda att 
kommundirektör beslutar om aktivering av hela eller delar av kommunens stab. Staben fungerar då 
stödjande gentemot aktuella styrelser/nämnder.  
 
 
Krisledningsnämndens verksamhet 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. 
 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 



Krisledningsplan - 7 -  

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit 
från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 
 
Krisledningsnämnden sammanträder i Kommunstyrelseordförandes rum i Rådhuset. 

Organisation 
Inom kommunen organiseras en särskild krisledningsstab. Staben består av tjänstemän ur Säters kommun. 
Ingående befattningshavare i Säter kommuns stab: 
 

• Kommundirektör 
• Förvaltningschefer 
• Kommunikationschef 
• Sekreterare 

 
Stabschef kan besluta om utökning av antalet befattningshavare. 
 
Staben sammanträder normalt i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Staben utgör högsta beslutande nivå avseende kommunens operativa verksamhet kopplat till aktuell händelse. 
Kommundirektör leder stabsarbetet i beredningsgruppen, och är stabschef. 
Vid kommundirektörs frånvaro leder förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen stabsarbetet i staben. 
Stabschef utses av krisledningsnämnden. 
 

Larmning inom kommunen 
Kommunen har en TiB-funktion (TiB - Tjänsteman i Beredskap) . Inkommande larm till TiB kan komma från 
olika aktörer, varvid TiB ansvarar för larmning av kommunledning enligt anvisningar i tilldelad larmlista. Efter 
larmning av kommundirektör beslutar denne om vidare larmning.  
Kommundirektör kan vid behov besluta om nödfallsövertid för larmad personal. 
 
Bilaga 4:1 Larmlista Stab 
Bilaga 4:2 Larmlista Krisledningsnämnd 
Bilaga 4:3 Larmlista Frivilliga resursgruppen 
Bilaga 4:4 Larmlista POSOM 
Bilaga 4:5 Larmlista Kommunikationsgruppen 
 
Samordnare för krissäkerhetsgruppen 
Ansvarar för upprättande av aktuella, daterade larmlistor. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef ansvarar för upprättande av förvaltningsvis larmlista, omfattande personal inom 
förvaltningens ledningsstab, samt operativa funktioner. 
 
Särskilda stödfunktioner som normalt ingår i annan förvaltning: 
Personal, Ekonomi, Kost, Städ, IT samt Fastighet ansvarar för upprättande av funktionsvis larmlista, där 
personal som normalt ingår i funktionen ska vara listade. 
 
Larmlistor förvaras samlat digitalt under H://säkerhet och på papper för god åtkomst. 
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Krisberedskapsnivåer 
Kommundirektör beslutar om höjning av kommunens beredskap. 
Kommunen kan därvid välja att använda följande krisberedskapsnivåer eller en kombination därav. 
Stabsberedskap kan upprättas även om krisledningsnämnd inte är aktiverad: 
 
Utökad stabsberedskap-Grön: 
Kommundirektör, samordnare för krissäkerhetsgruppen och kommunikationschef upprättar stabsfunktion, 
vilken inhämtar underrättelser om aktuellt läge, beredd utföra ytterligare larmning för att höja beredskapen. 
Staben upprättas på plats enligt kommundirektör 
Ständig passning tilldelad Rakelradio. 
 
Förhöjd stabsberedskap-Gul: 
Kommunens stab sammankallas skyndsamt och upprättar stabsfunktion, vilken inhämtar underrättelser om 
aktuellt läge och vidtar åtgärder med anledning av aktuellt läge, beredd utföra ytterligare larmning för att höja 
beredskapen. 
Staben upprättas i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Kommunikationsgrupp sammankallas och upprättas i Kommunikationschefen rum, samt vid behov ytterligare 
rum i samma korridor i Rådhuset. 
Kommunikationschef beredd sammankalla upplysningsfunktion.  
Upplysningsfunktionen upprättas efter sammankallning i Rådhuset (rum i anslutning till övriga 
Kommunikationsfunktionen). 
Ständig passning tilldelad Rakelradio. 
 
Högsta stabsberedskap-Röd 
Vid högsta stabsberedskap upprättas följande stabsfunktioner och bemannas kontinuerligt: 
 
Stab 
Kommunikationsfunktion med upplysningsfunktion. 
Respektive förvaltning upprättar ledningsstabs förvaltning, vilken leds av biträdande förvaltningschef. 
 
Stödfunktioner upprättas och larmas efter beslut av kommundirektör 
IT-support  Ansvarig: IT-Chef 
Kundtjänst  Ansvarig: Kommunikationschef 
Fastighetstab  Ansvarig Fastighetschef 
Kostenhet   Ansvarig: Kostchef 
Ekonomienhet Ansvarig: Ekonomichef 
Personalenhet Ansvarig: Personalchef 
 
Respektive stödfunktion ska kunna stödja beredningsgrupp avseende aktuell händelse och bemannas enligt 
respektive ansvarig chef. 
Vid högsta stabsberedskap passar samtlig personal tjänstetelefon samt Rakelradio.   

Start stab 
Efter genomförd larmning ska staben skyndsamt sammanträda i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Eventuella tidigare bokade sammanträden/möten för ingående personal 
utgår. Eventuella bokade sammanträden i kommunstyrelsens sammanträdesrum avbryts. 
 
Krisledningens (inklusive kommunikationsfunktionens) behov av lokaler och andra praktiska funktioner 
prioriteras före ordinarie verksamhetsbehov. 
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Genomförande 
Kommundirektör ansvarar för att krisledningsarbetet påbörjas. 
Utrustningslista enligt, bilaga 5 
 
Omedelbara åtgärder vid uppstart: 
 

• Kommundirektör leder verksamheten och kallar vid behov in personal genom nödfallsövertid 
• Inhämta information om händelsen 
• Säkerställ samband med räddningsledare samt, vid behov, polisinsatschef 
• Informera kundtjänst/växel Säter/Ludvika om aktuell händelse 
• Informera Länsstyrelsen Dalarna via TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
• Överväg omedelbart Viktigt Meddelande till Allmänheten (113 13) efter samråd med räddningsledare 
• Säkerställ att stabsorientering genomförs för tillkommande personal till staben 
• Vid behov orientera Landstinget Dalarna via TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
• Gör ett snabbt bedömande avseende största/minsta konsekvenser avseende aktuell händelse 
• Överväg omedelbar larmning av Frivillig Resursgrupp Säter 
• Överväg larmning av POSOM 
• Överväg användning av kommunens TiB-personal (Tjänsteman i Beredskap) för inhämtning av 

förstahandsinformation från aktuell händelse. 
• Extraordinär händelse Ja/Nej Om Ja: Skriftligt beslut. Använd bilaga: 1 

 

Dokumentation 
Samtliga stabsfunktioner ansvarar för att föra händelseliggare för aktuell händelse. 
I händelseliggare skall följande framgå: 
 
Datum/Klockslag 
Händelse 
Åtgärd 
Ev. samverkan 
Beslut 
Återrapportering utförd/Ej utförd 
    

Ingående Larmvägar 
Räddningstjänsten har avtal med SOS Alarm, vilka förmedlar inkomna larm. I de fall SOS-alarm bedömer att 
räddningstjänsten behöver larmas kan Räddningschefen kontakta kommunens TiB, (Tjänsteman i Beredskap) 
vilken har beredskap hela dygnet. TiB larmar därefter enligt kommunens larmlista. 
Uppdaterad larmlista skall finnas tillgänglig för: 
 
-Kommunens TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
-Kommunens kundtjänst/växel, såväl Säter som Ludvika  
-Räddningschef vid Räddningstjänsten DalaMitt 
-Samtlig personal ingående i larmlistan 
-Larmning kan även utföras av Länsstyrelsen Dalarna eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap  

Utgående Larmvägar 
Se bilaga 6. 
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Avveckling 
Så snart den ordinarie organisationen har förutsättningar att leda verksamheten, ska kommunen återgå till 
normala verksamhetsformer. Krisledningsnämnden, Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige fattar 
formellt beslut om avveckling. Kommundirektör ansvarar för att avvecklingen genomförs. 
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5. Krisorganisationens uppgifter - rollbeskrivning 
 

Krisledningsnämndens ordförande 
• Beslutar om aktivering av krisledningsnämnden 
• Leder krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden  
• Tolkar kommunens roll och anger inriktningen för ledningsstaben  
• Beslutar om mer omfattande prioriteringar av resurser och ekonomi 
• Beslutar om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse 
• Säkerställer att författningsenliga skyldigheter iakttas 
• Följer händelseutvecklingen 

Kommundirektör 
• Tar beslut om stabsnivå 
• Fullgör uppgifter i övrigt enligt särskild delegation 
• Kommundirektör är normalt stabschef, men har möjlighet att utse stabschef i sitt ställe. 

Stabschef 
• Leder arbetet i staben 
• Bemannar staben efter behov 
• Ansvarar för stabsorienteringar 
• Ansvarar för stabens kontakter med krisledningsnämnd 

Krisledningsstab 
• Skapar lägesbild genom kontinuerlig följning och analys av händelseutvecklingen 
• Skapar underlag för intern och extern kommunikation 
• Förbereder föredragningar och beslutsunderlag till krisledningsnämnden 
• Verkställer och följer upp beslut 
• Ansvarar för samverkan med aktörer inom kommunens geografiska område 
• Dokumenterar vidtagna åtgärder 
• Kommunicerar i WIS 

Ekonomi, Personal, IT och Kostfunktion 
IT-chef, kostchef, personalchef samt ekonomichef ansvarar för delplaner avseende kontinuitetsplanering för 
respektive verksamhet. Kontinuitetsplaneringen skall vara dimensionerad för  7 dygn. 
 
Ekonomichef: 
Beredd stödja krisledningen avseende ekonomifrågor 
 
För att underlätta ekonomistyrning och ansökan om ersättning för extra kostnader redovisas krisledning och 
räddningstjänst på separata projekt i bokföringen. 
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Alla kostnader som går att hänföra till den särskilda händelsen och kommunens åtgärder med anledning av 
den redovisas på ett projekt för krisledning 
Räddningstjänstkostnader i samband med LEH redovisas åtskilt från andra kostnader på ett projekt för 
räddningstjänst  
Händelseliggare och övrig dokumentation utgör grund för kostnadsredovisning. 
 
IT-chef: 
Stödja kommunens krisledning med telefoni/IT-support. 
 
Kostchef: 
Säkerställer mat och dryck för kommunens krisledning samt till övriga samhällsviktiga funktioner inom 
kommunen. 
 
Personalchef: 
Stödjer krisledning med extra personal, samt arbetsrättsliga frågor rörande personal ingående 
i krisledningsarbetet. 
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6. Kommunikation 
 
Allmänt 
I kris/katastrofsituationer har kommunikationsverksamhetens instrument för kommunikation till/från 
allmänheten, massmedia, myndigheter/organisationer och egen personal. 
Kommunens kommunikationschef har ansvar för att kommunikationsenheten organiseras. Den kan inkallas 
helt eller i lämpliga delar efter samråd med kommundirektör. 
 
Kommunikationens betydelse 
Snabb information kan rädda människoliv och/eller förhindra ryktesspridning. Skador på människor, 
egendom och miljö kan begränsas. Omvänt kan en dåligt skött informationsverksamhet förvärra skadorna och 
kommunens trovärdighet kan kraftigt komma att ifrågasättas. 
 
Syftet med kommunikationsarbetet är skapa och delge en lägesbild över det inträffade. Lägesbilden tjänar som 
beslutsunderlag för såväl kommunens krisledning samt för de medborgare som berörs eller kan antas beröras 
av det inträffade. Att tillmötesgå mediernas behov och önskningar ska ske så långt som möjligt när det leder 
till att lägesbilden blir tydligare för allmänheten.  
 
En grundförutsättning för att kommunikationsarbetet fungerar är att det samordnas, såväl internet som med 
berörda aktörer. 
 
Målsättning kommunikationsarbete 
Kommunikationsarbetet vid kris ska bidra till att skapa och delge en korrekt lägesbild av situationen, vilket syftar 
till att relevant information ska delges till rätt intressent, via lämplig kommunikationskanal, vid rätt tillfälle. 
 
Organisation kommunikationsfunktion 
Larmning av Funktionsansvarig -kommunikation sker av kommundirektör eller samordnare för 
krissäkerhetsgruppen. 
Kommunikationsfunktiionen verkar normalt från Kommunikationschefens rum, samt angränsande rum i 
Rådhuset. 
 
Biblioteket Säter, Biblioteket Gustafs samt Biblioteket Stora Skedvi används som informationspunkter. 
 

Rollbeskrivning 
Genom tydliga roller med uttalade ansvarsområden har vi möjlighet att skapa ett strukturerat och 
ändamålsenligt kriskommunikationsarbete. Utifrån krissituationens omfattning och 
organisationens förutsättningar bemannas kommunikationsfunktionen i 
krishanteringsorganisationen med fler eller färre medarbetare. En person kan ha flera roller under 
en mindre händelse likaväl som vissa roller kan innehas av flera olika personer vid en större 
händelse.   

Funktionsansvarig – kommunikation  
Funktionsansvarig ingår i krisledningen, med uppgiften att övergripande ansvara för organisationens 
kommunikationsarbete.  
 

Funktionsansvarig:  
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• leder och fördelar arbetet inom kommunikationsgruppen 
• sätter arbetsstrukturen för gruppen och följer upp gruppens arbete.   

• ansvarar för att kommunikationsfunktionen tar fram förslag på mål och huvudbudskap 

• förankrar dessa med övriga delar av krisorganisationen.  
• ansvarar för att utse presstalesperson(er).  

• samlar in underlag från övriga kommunikatörer, bereder lägesrapporter och deltar som 
föredragande vid stabsgenomgångar och i kontakt med andra myndigheter, så som 
Länsstyrelsen och MSB.   

Sambandskommunikatör  
• Hjälper funktionsansvarig att styra verksamheten genom att upprätta och upprätthålla 

nödvändiga kontakter med berörda parter inom den egna organisationen och med andra 
organisationer. 

• Överblickar pågående uppgifter och arbeten inom kommunikationsgruppen, och tar vid 
behov ansvar för att skapa aktivitetsplaner och scheman.  

• Kallar in och instruera resurser. 
• Om tekniska system fallerar, eller det fattas beslut om alternativa kommunikationskanaler, 

ansvarar sambandskommunikatör för att se till att kommunikationsuppgifterna går att lösa. 

Skribent 
• Arbetar du med att ta fram budskap och bearbetar skriftligt kommunikationsunderlag som 

stödjer inriktningsbeslut (se kapitel 4, mall för mål och budskapsformulering).  

• Ansvarar också för att analysera de olika målgrupperna i händelsen och anpassa budskapen 
efter deras behov.  

• Ansvarar för att följa upp behovet av information på flera språk.  

Webbkommunikatör 
• Ansvarar för att publicera information på den/de webbplatser som är organisationens 

primära kanaler. Det kan exempelvis vara organisationens webbplats eller 
krisinformation.se.  

• Ansvarar för att upprätta och uppdatera en FAQ (frågor och svar) kopplad till händelsen.  
• Om WIS används i krisledningsarbetet ansvarar webbkommunikatör för dokumentationen i 

verktyget, samt för rapportering i båda riktningar. 

Grafisk kommunikatör 
• Arbetar du tillsammans med bland annat skribenten för att skapa bildbaserade budskap, 

kopplade till de huvudbudskap som arbetats fram.  

• Ser också till att dessa bilder anpassas till olika kanaler.  
• Ansvarar för att anpassa kartor och bilder för publicering på webben. 

• Står för framtagandet och hanteringen av tryckt fysiskt informationsmaterial som 
varningsskyltar och informationstavlor.  
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Kommunikatör för sociala medier 
• Arbetar med att publicera information i organisationens sociala kanaler.  

• Ansvarar för att svara på de frågor som kommer in via sociala medier och att genomföra 
omvärldsbevakning på de sociala medier som är relevante (kan vara fler en enbart de där 
organisationen har ett eget konto).  

• Ansvarar för att föra tillbaka frågor och ämnen som lyfts i sociala medier till resten av 
kommunikationsfunktionen, eftersom det ger en god bild av informationsbehovet.  

Presskommunikatör  
• Tar fram pressmeddelanden (baserat på de budskap som skribenten tagit fram) och 

tillhandahåller uppdaterat material till representanter för olika externa medier.  

• Ansvarar för mediaservice, såsom: bilder, faktaunderlag, intern research, intervjubokningar, 
uttalanden och kommentarer.  

• Bemannar presstelefonen.  

• Anordnar, förbereder och bjuder du in till presskonferenser.  
• Hjälper organisationens presstalespersoner med personlig coachning inför 

intervjusituationer, med utgångspunkt ifrån huvudbudskap och aktuellt pressmeddelande. 

Rollen som presskommunikatör kan under särskilt hårt tryck kompletteras med en 
pressassistent/pressvärd, som tar över delar av servicearbetet gentemot medier. 

Kommunikatör på plats  
Som kommunikatör på plats befinner du dig på plats vid händelsen och ansvarar för att vid behov 
fysiskt informera och/eller hänvisa informationssökande.  
Du har en viktig funktion vid händelser som innebär att folksamlingar uppstår, eller hård 
händelsebevakning från olika medier. 
Du står i kontakt med och får dina instruktioner från sambandskommunikatören. Du har också en 
viktig uppgift att fånga upp vad som händer på plats och förmedla det vidare till krisorganisationen.  

Internkommunikatör 
• Ansvarar för att förse den egna organisationen med information om händelsen och hur den 

hanteras.  

• Hämtar in uppdaterade underlag från skribenten och publicerar texter på interna kanalar.  

• Förser kundtjänst/upplysningsfunktionmed information och ”vanliga frågor och svar”.   
• Vid behov tar internkommunikatör också fram ”Mission cards” (Uppdragskort) med aktuell 

information till alla som arbetar med händelsen. 

Omvärldsbevakande kommunikatör  
• Ansvarar för kartläggning av händelsen och hur den beskrivs i olika kanaler. 

• Bevakar mediepublikationer, intresseorganisationers eller berörda organisationers 
publicering.  
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• Samlar in information om vilka frågor som ställs på sociala medier och till den egna 
organisationens kundtjänst/upplysningsfunktion.  

Loggförare 
• Sambandskommunikatören för att denna uppgift genomförs på lämpligt sätt. 

 

Upplysningskommunikatör telefon 
• Ansvarar för att sätta upp sin utrustning så att denne kan ta emot telefonsamtal från 0225-

55009 
• Ansvarar för att ta emot telefonsamtal om händelsen. Numret som används i kris är:  0225-

550 09 

• Finns det svar är det upplysningskommunikatören som ger dem till inringarna. 
• Dokumenterar varje samtal och skickar samtalsdokumentationen vidare till 

omvärldskommunikation. 

 

Upplysningskommunikatör informationspunkt 
• Ansvarar för att bemanna informationspunkter på uppdrag av funktionsansvarig – 

kommunikation. 

• Ansvarar för att upprätta samband med den centrala kommunikationsfunktionen. 
• Tar emot allmänheten och ger dem svar enligt information från den centrala 

kommunikationsfunktionen. 
• Samlar in information från allmänheten och förmedlar den till den centrala 

kommunikationsfunktionen. 
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Bilagor: 
Larmlista bilaga kommunikation:1 
Rollkort bilaga kommunikation:2 
Lägesbild bilaga kommunikation:3 
Mål och budskapsformulering bilaga kommunikation:4 
Behov och kommunikationsåtgärder bilaga kommunikation:5 
Anskaffning och mottagande av förstärkningsresurser bilaga kommunikation:6 
Pressarbete bilaga kommunikation:7 
Myndighetsmeddelande och VMA bilaga kommunikation:8 
Informationspunkter bilaga kommunikation:9 
Språkhantering bilaga kommunikation:10 
Sekretess bilaga kommunikation:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Utrustningslista info.enhet bilaga  
 
Bemanning upplysningsfunktionen, bilaga  
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7. Samband 
 
Under dagtid bemannas kommunens växel med ordinarie personal. Om läget kräver att växeln hålls öppet 
dygnet runt kallas extra personal in samverkan med kommunväxel Ludvika ska sek. Ansvarig Ludvika växel: 
Sirpa Törmänen 65454.  
 
Radiosystem RAKEL 
Kommunen använder detta system vid krisledning, samband och samverkan med andra kommuner, 
räddningstjänst och myndigheter. Kommunchef, Kommunikationschef, Förvaltningschefer samt 
krisberedskaps ska ha passning på RAKEL vid inträffad kris, vilket är första hands sambandsmedel. 
Uppdatering av sambandsplanen utförs av krisberedskapsgruppens och delges  
Kommunens kundtjänst vid såväl Säter som Ludvika. 
Sambandsplanen ska alltid finnas tillgänglig vid kundtjänst Säter och Ludvika. 
Sambandsplanen förvaras i anslutning till respektive funktions RAKEL-radio. 
 
Krisberedskapsgruppen ansvarar för att uppdaterad RAKEL-sambandsplan upprättas och delges. 
krisberedskapsgruppens ansvarar för att respektive funktion utbildas på RAKEL. 
 
Kommunen har 12 st aktiva RAKELstationer, se bilaga: 
 
Externa kontaktuppgifter, bilaga 6 
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8. Reservkraft 
 
Reservkraft finns installerad vid Rådhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt IT-enheten. 
Brandstationen Säter har förberedd reservkraftsinkoppling, där Dala energi ansvarar för inkoppling och drift 
av reservkraft. 
 
Vid behov av alternativ ledningsplats för krisledningen i Säter är således följande platser aktuella:  
Med reservkraft: 
Brandstationen  
 
Utan reservkraft: 
Dahlandergymnasiet 
Enbacka skola 
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9. Samverkan - Samordning – Resurser – Frivillig resursgrupp 
Samverkan 
Vid kris kräv såväl intern som extern samverkan. Nedan finns ett antal aktörer vilka identifierats som viktiga 
aktörer.  
 
LÄNSSTYRELSEN, Dalarna 
 

Samordning av resurser, informationsverksamhet och 
rådgivning. WIS, webbaserat infosystem. 
 

NÄRLIGGANDE KOMMUNER 
 

Falun, Borlänge, Hedemora kommuner.  
Räddningsresurser, lednings- och infopersonal, 
samnyttjande av kompetens och materiel mm. 
 

DALREGEMENTSGRUPPEN  
Falun eller annat  
förband ut Militärregion Mitt 

Kan ställa personal och materiel till förfogande t ex 
personal för bårtransporter, landsvägs- och 
terränggående fordon. 
Sambands- och ledningsresurser. 
Begäran om stöd sker via Vakthavande Befäl på 
Militärregion Mitt 
 

POLISEN Avspärrning, trafikreglering, utrymning, identifiering, eftersök. 
 

 
REGION DALARNA Ansvarar för sjuktransporttjänst/ 

Ambulansverksamhet och katastrofberedskap. 
Utsändande av sjukvårdsgrupper. 
 

SMHI 
 
 
LIVSMEDELSVERKET 

Tillhandahåller meteorologisk och hydrologisk 
information. 
  
Rådgivning och materiellt stöd gällande livsmedel och 
vatten. 
 

SOS ALARM AB Samordnar och tillgodoser samhällets behov av 
alarmeringstjänster.112 samt informationsnummer 113 
13. Obs! Prefix 995 vid kontakt via RAKEL. 
 

MSB Kan bistå med räddningsteknisk kompetens och 
räddningsmaterial vid katastrofer 
 

FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN Bistår enligt avtal med utbildade personer i 
Frivilligresursgrupp. (FRG) 
 

SVERIGES RADIO / LOKALRADIO/ 
TV 

Medverkar vid information. Sänder viktiga meddelande 
till allmänheten. (VMA). 

  
RELIGIÖSA SAMFUND 
 

Själavård, minnesaktiviteter med mera 
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10. Utbildning och övning 
 
Utbildning 
Kommunens krisledning ska, minst två gånger per mandatperiod utbildas i ledning av Säters kommun. 
Kommunikationspersonal skall utbildas i kriskommunikation och deltar i länets kriskommunikationsnätverk. 
Frivilligpersonal i FRG deltar i kurser som anordnas av Civilförsvarsförbundet. 
Posomorganisationen skall utbildas i psykiskt och socialt omhändertagande. 
 
Övning 
Kommunens krisledningsorganisation skall övas i enlighet med Styrdokument Krisledning Säter 2019-2022 
Övning ska genomföras minst 2ggr/mandatperiod. 
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11. Definition av centrala begrepp i krisledningsplanen 
 

Höjd beredskap 
Om regeringen anser att landet befinner sig i krig eller krigsfara har den möjlighet att fatta beslut om 
höjd beredskap. En beredskapshöjning är alltså ett sätt att snabbt ställa om det fredstida samhällets 
administration och organisation till en form som är anpassad för och fungerande i krig och krigsfara. I 
Sverige finns två beredskapsgrader; skärpt beredskap och högsta beredskap. Termen höjd beredskap 
kan användas då systemet adresseras som en helhet, men det är alltså inte en egen beredskapsgrad.1 
 

Krisberedskap 
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter2. 
 

Extraordinär händelse 
Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som innebär att 
krisledningsnämnden tar över ledningen.  

 
Samhällsstörning 

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. 
 

 
1 ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige”, Försvarshögskolan (2018) 
2 Regeringens hemsida, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/ 
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Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta styrdokument för kom-
munen krisberedskap och civilt försvar för överlämnande till länsstyrelsen. 
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arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala 
verksamhetsområden, bolag och kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden 
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kommunfullmäktige besluta anta styrdokument för kommunen krisberedskap 
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Kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
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kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar kommunala verksamhetsområden, bolag och 
kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden 
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1. Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar 
 

Kommunens uppgifter för arbetet med krisberedskap utgår från  
• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)  
• kommunallag (2017:725) 
• myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och Sveriges kommuner och 

landstings (SKL). Överenskommelse om kommunernas krisberedskap1. 
 
Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av 
arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala 
verksamhetsområden, bolag och kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden och innehålla 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala verksamhetsområden, 
bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden 
 
Kommunens arbete med krisberedskap utgör grunden för civilt försvar. Arbetet med civilt 
försvar utgår från 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
• MSB:s och SKL:s Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 

försvar2.Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige senast 31 december under 
den nya mandatperiodens första år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 
2 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag_2_%204_Krisberedskap/Kommun/2018-10-15%20%C3%96verenskommelse%20om%20kommunernas%20krisberedskap%202019-2022.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag_2_%204_Krisberedskap/Kommun/2018-06-19%20%C3%96verenskommelse%20om%20kommunernas%20arbete%20med%20civilt%20f%C3%B6rsvar.pdf
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2. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
och civilt försvar 
• Kommunen, kommunala bolag och förbund ska ha krisledningsplaner för sin 

verksamhet.  
• Kommunen ska ha en plan för extraordinära händelser (krisledningsplan och 

kriskommunikationsplan) som beskriver  
o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser 
o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i 

syfte att uppnå inriktning och samordning 
o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 

disponeras vid extraordinära händelser 
• Kommunen ska ha en utbildad och övad krisledningsorganisation. 
• Kommunen, kommunala bolag och förbund ska vara delaktiga i arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalysen.  
• Säters kommun ska delta i övningar och andra krisberedskapshöjande aktiviteter som 

anordnas av Länsstyrelsen Dalarna. 
• De brister och sårbarheter som identifierats i Risk- och säkerhetsanalysen ska Säters 

kommun arbeta med att minska under mandatperioden. 
• Säters kommun ska höja organisationen kunskap och kompetens gällande totalförsvaret. 
• Säters kommun ska höja organisationen kunskap och kompetens gällande säkerhetsskydd. 
• Säters kommun ska genomföra en process som ska resultera i krigsplacering. 
• Följa Dalarnas strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd 

beredskap. 
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3. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund 

 
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar leds av Kommunstyrelsen. Arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar koordineras av en grupp av kompetenser från kommunen och Säterbostäder: 
krisberedskapsgruppen. Uppföljning sker vid Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljningar, som en del av 
Kommunstyrelsens uppföljningsansvar gentemot Kommunfullmäktige. 
 
Övergripande ansvar och roller för krisberedskap och civilt försvar 
 

Funktion Ansvar och roll 
Kommunfullmäktige • Beslutar om kommunens styrande dokument för 

krisberedskap och civilt försvar. 
• Beslutar om krisledningsnämndens reglemente. 

Kommunstyrelsen • I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att 
leda, samordna och utveckla 
krisberedskapsplaneringen. 

• Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen 
för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva. 

• Ha ett övergripande ansvar för interna 
säkerhetsfrågor i kommunen.  

• Ha ett övergripande ansvar för att 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott • Beslutar om kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Nämnder och utskott • Kommunstyrelsens AU verkar som kommunens 
krisledningsnämnd utifrån krisledningsnämndens 
reglemente. 

Kommundirektör • Beskrivs i instruktionen för kommundirektör 
avseende krisberedskap. Säkerhetsskyddschef 

Förvaltningschef • Ansvarar för sin verksamhet inför, under och efter 
en kris. Har ansvar för sin verksamhet utifrån 
likhets, närhets och ansvarsprincipen.  

Krisberedskapsgruppens samordnare • Samordnar arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar. 

 
Den kommunala revisionen • Granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders 

verksamhet och ekonomiska redovisningar.  
Säterbostäder • Finns beskrivet i ägardirektivet. 
Räddningstjänsten Dala Mitt • Finns beskrivet i förbundsordningen. 
 .  
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4. Kommunens övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys 

 
Enligt LEH och överenskommelsen om kommunernas krisberedskap ska kommunen bedriva ett arbete 
med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens 
organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund. 
Kommundirektören är högst ansvarig för RSA-arbetet i kommunen. Krisberedskapsgruppen samordnar 
RSA-arbetet och samtliga verksamhetsområden, kommunala bolag och förbund ska delta. En ny risk- och 
sårbarhetsanalys arbetas fram inför varje ny mandatperiod.  
Delar av RSA-arbetet ska genomföras tillsammans med övriga kommuner inom Räddningstjänst Dala 
Mitt. 
Resultatet från RSA-arbetet ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och 
övningar i syfte att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska sårbarheter.  
 
Kommunens RSA antas av kommunstyrelsens arbetsutskott..  
 

5. Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 

 
Kommunens ambitioner i arbetet med det geografiska områdesansvaret är  

• Att vid en kris samordna kommunikation över kommunens geografiska område. Den ska 
samordnas även om ordinarie kommunikationskanaler inte fungerar. 

• Att ha förmåga att samordna berörda aktörer som verkar inom det geografiska området 
under en extraordinär händelse. 

• Att upprätthålla omvärldsbevakning för en veckovis samlad lägesbild inför den veckovisa 
regionala samverkanskonferensen som samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.  

• Delta i den veckovisa regionala samverkanskonferensen som samordnas av Länsstyrelsen 
Dalarna. 

• Bibehålla och stärka kommunens rutiner gällande wis3 och Rakel4. 
• Att samverka med olika samhällsviktiga aktörer och frivilligorganisationer i kommunen i 

planerings- och förberedelsearbetet avseende krisberedskap. 
• Delta i det regionala beredskapssamordnarnätverket. 
• Delta i det regionala kriskommunikationsnätverket. 
• Att kommunicera krisberedskap i syfte att öka invånarnas egen förmåga att klara en kris. 

 
 
 

 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/wis/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rakel/
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6. Vilken planering avseende krisberedskap och civilt försvar inom 
olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera 
under mandatperioden. 

 
Planering År Ansvarig  Beslutas av 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Kommundirektör Kommunstyrelsen 
Styrdokument för 
krisberedskap och civilt 
försvar 

2019 Kommundirektör Kommunfullmäktige 

Övnings- och utbildningsplan 2019 Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 
Plan för extraordinära 
händelser (krisledningsplan 
och kriskommunikationsplan) 

2019  Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Styrel 2020 Krisberedskapsgruppen Kommunstyrelsen 
Krigsorganisation Pågående Kommundirektör Kommunstyrelsen 
Krigsplacering 2020 Respektive 

förvaltningschef 
Kommundirektör 

Signalskyddsorganisation 2019–2020 Biträdande 
signalskyddschef 

Kommunstyrelsen 

Säkerhetsskyddsorganisation 2020 Kanslifunktion Kommunstyrelsen 
Krisledningsplaner utifrån 
behov för varje 
verksamhetsområde, bolag 
och förbund. 

2020–2022 Förvaltningschef 
Vd- bolag 
Förbundschef 

Respektive nämnd, 
styrelse eller 
direktion 

Handlingsprogram Trygghet 
och Säkerhet enligt lagen om 
skydd mot olyckor  

2019 Kommunledningen, 
Räddningstjänsten Dala 
Mitt 

Kommunfullmäktige 

Posom  
uppdrag och organisation, 
verksamhetsplan 

2020 Förvaltningschef 
socialtjänsten 

Kommunstyrelsen  

Reglemente för 
krisledningsnämnden 

2019 Kommundirektör Kommunfullmäktige 

Instruktion för 
kommundirektören 

2019 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 

Uppdatera kommunens 
beredskapsplan för 
dammbrott i Dalälven.  

2020-2022 Krisberedskapsgruppen Kommunstyrelsen 

Årligt deltagande i 
krisberedskapsveckan 

Årligen Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Utredning/planering av 
behovet av frivilliga resurser 

2020-2022 Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Utveckling/planering 
förvaltningsspecifika riktlinjer 
och instruktioner 

Pågående Biträdande 
förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Åtgärder utifrån behov enligt 
risk- och säkerhetsanalys 

2020-2022 Förvaltning enligt 
kommunfullmäktiges 
reglemente 

Nämnd/styrelse 
enligt 
kommunfullmäktiges 
reglemente 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2019/0374 
 
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reglemente för 
valnämnden. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats. 
 
 

  



 

Valnämndens reglemente 
Utöver det som förskrivs i ”Gemensamma reglementet för kommunens nämnder 
i Säters kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Verksamhetsområde 
 
§ 1  
 
Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor och ansvarar för att 
allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet och folkomröstningar genomförs. 
 
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår bestämmelserna i vallagen, 
kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar 
samt övrig till verksamhetsområdet hörande lagstiftning. 
 
Valnämnden har ansvar för information till allmänheten. Det åligger nämnden 
också att samarbeta med myndigheter, organisationer, föreningar inom sitt 
ansvarsområde.  
 
Valnämnden ska hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen 
inom sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan 
genomföras på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt.  
 

Övrigt 
 
§ 2 
Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, 
utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde. 
 
Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. 
 

Valnämndens arbetsformer 
 
§ 3 
Valnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 
 
Valnämnden har inget utskott 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0436 
 
Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro 
kommuner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Erbjuda Malung-Sälen och Vansbro kommuner medlemskap i GYSAM 
fr o m 2020-01-01 enligt bifogat tilläggsavtal 

2. Godkänner medlemskapet under förutsättning att övriga samverkansparter 
tar liktydiga beslut. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Malung-Sälen och Vansbro ansöker om medlemskap i GYSAM fr o m 2020- 01-01. I 
enlighet med GYSAMS samverkansavtal ska medlemskommunerna besluta om nya 
medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro kommuner erbjuds därefter ett avtal likty-
digt med gällande GYSAM-avtal. 
 
Idag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand , VBU, (Lud-
vika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet som regleras i ett samverkansavtal 
från 2017-01-01. 
 
VDUF-Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och kommu-
nerna Malung-Sälen och Vansbro kommuner kommer därefter bedriva gymnasieut-
bildning i egen regi. 
 
Bakgrund 
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan  uppdrog 
MittDalaberedningen den 31 januari 2007 till kommuncheferna att utifrån utred-
ningen om gymnasiesamverkan i MittDalarna utarbeta ett konkret förslag till utform-
ning av gymnasiesamverkan. MittDalarna etablerade samverkansformen med benäm-
ningen Gysam som reglerades i avtal och tillfördes organisatoriskt Falun Borlänge-
regionen AB. 2016 fick Gysam i uppdrag av styrelsen att omförhandla avtalet för en 
anpassning till dagens verklighet, ett nytt avtal formades och gäller från 2017-01-01. 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-10-15 Dnr KS2019/0436 

 

Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro 
kommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna Malung-Sälen och Vansbro kommuner 
som nya medlemmar i GYSAM fr o m 2020-01-01. 
 
Ärendebeskrivning: 
Malung-Sälen och Vansbro ansöker om medlemskap i GYSAM fr o m 2020-
01-01. I enlighet med GYSAMS samverkansavtal ska medlemskommunerna 
besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro kommuner erbjuds 
därefter ett avtal liktydigt med gällande GYSAM-avtal. 
 
Idag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand , VBU, 
(Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet som regleras i ett 
samverkansavtal från 2017-01-01. 
VDUF-Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och 
kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommuner kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi. 
 
Bakgrund 
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan 
uppdrog MittDalaberedningen den 31 januari 2007 till kommuncheferna att 
utifrån utredningen om gymnasiesamverkan i MittDlarna utarbeta ett konkret 
förslag till utformning av gymnasiesamverkan. MittDalarna etablerade 
samverkansformen med benämningen Gysam som reglerades i avtal och 
tillfördes organisatoriskt Falun Borlänge-regionen AB. 2016 fick Gysam i 
uppdrag av styrelsen att omförhandla avtalet för en anpassning till dagens 
verklighet, ett nytt avtal formades och gäller från 2017-01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 
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BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER 



Bakgrund 
Gysam är ett gymnasiesamarbete mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand,  Rättvik, Säter 
och Hedemora kommuner samt VBU och VDUF (nedan benämnda samverkansparter) som 
regleras genom Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam från 2017-01-01. 

2019-12-31 upphör samarbetet inom VDUF (VästerDalarnas UtbildningsFörbund) varför 
Malung-Sälen och Vansbro nu ansöker om medlemskap i Gysam. Vansbro fattade beslut om 
att ansöka om medlesskap i Gysam 2019-xx-xx. Malung-Sälen fattade beslut om att ansöka 
om medlemskap i Gysam 2019-xx-xx.  Gysams styrgrupp fattade 2019-10-04 beslut om att 
rekommendera medlemskommunerna att inbjuda ovan nämnda kommuner att delta i 
samarbetet från och med fr.o.m 2020-01-01.  Sedan tidigare har ett samverkansavtal mellan 
de ursprungliga medlemskommunerna tecknats där de ekonomiska förutsättningarna 
klargjorts. 

Detta tillägg till ovan nämnda samverkansavtal reglerar Vansbros och Malung-Sälens 
inträde och deltagande i Gysam. 

§ 1 Grundförutsättning
Detta tillägg till samverkansavtalets giltighet förutsätter godkännande av behörigt organ hos
samtliga samverkansparter genom beslut som vinner laga kraft senast 2019-12-31 och att det
undertecknas av behörig företrädare för respektive part.

§ 2 Avtalets innebörd
Genom detta tillägg till befintligt samverkansavtals erhåller Vansbro och Malung-Sälen
ställning som fullvärdiga samverkansparter/ medlemskommuner i Gysam i enlighet med de
bestämmelser, principer, rättigheter och skyldigheter som åvilar samverkanspart genom
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam vfrån 2017-01-01 och övriga styrdokument
för Gysam.

§ 3 Tid för verkställighet
Samverkansavtalet gäller från 2020-01-01 för Vansbro och Malung-Sälen.

2 (3) 
Signaturer: 



Detta avtal har upprättats i 11 (elva) likalydande exemplar varav vardera part samt Falun 
Borlänge-regionen AB tagit var sitt 

3 (3) 
Signaturer: 

Jan Bohman 
Borlänge kommun

Joakim Storck 
Falu kommun

Fredrik Jarl  
Gagnefs kommun

Ulrika Liljeberg 
Leksands kommun

Mats Nilsson
Säters kommun

Christina Lundgren 
Hedemora kommun

Annette Riesbeck 
Rättviks kommun

Yvonne Persson
Västerbergslagens utbildnings 
förbund

Eva-Lena Palander
Falun Borlänge.-regionen AB



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 
 med styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Plats: Telefon 
Tid: torsdagen den 17 oktober 2019, kl. 07.45 – 08.20 
 
 
 
Närvarande 
ledamöter:    
 Jan Bohman  Borlänge kommun, ordförande. Beslutande  
 Joakim Storck Falu kommun, ordinarie  Beslutande 
 Fredrik Jarl  Gagnefs kommun, ordinarie. Beslutande 
 Leif Pettersson Ludvika kommun, ordinarie. Beslutande 
 Mats Nilsson  Säters kommun, ordinarie.  Beslutande 
  
 
    
Föredragande: 
 Eva-Lena Palander Falun Borlänge-regionen AB, VD. 
 Eva Mikkelsen Falun Borlänge-regionen AB, protokollförare.  
    
Förhinder: 
 Fredrik Rönning Smedjebackens kommun, ordinarie.  
  
 
 
 
 
 
  
 § 76. Mötets öppnade 
 Ordförande för mötet Jan Bohman hälsade samtliga välkomna och förklarade 
 styrelsens sammanträde öppnat.  
 
§ 77. Godkännande av dagordning och protokollförare 

Beslutades att godkänna föreliggande dagordning, bilaga 1, samt att 
utse Eva Mikkelsen till protokollförare.  
 

§ 78. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Beslutades att Fredrik Jarl jämte ordföranden justera protokollet. 
 

 



§ 79. Ansökan om medlemskap i Gysam – Malung-Sälen och Vansbro 
Förslag till inbjudan om medlemskap i Gysam (bilaga 2) gicks igenom och 
diskuterades. 
 
Styrelsen uppdrog till VD Eva-Lena Palander och Leif Pettersson att ta fram ett 
nytt dokument utifrån mötets förslag. 
 
Styrelsen beslutade: 
Att skicka Ansökan om medlemskap i Gysam för Malung-Sälen och Vansbro 
samt Tilläggsavtal (bilaga 3) till VBUs direktion för beslut 
Att i samråd med kommunjurist utreda huruvida Malung-Sälens och Vansbro 
kommuns ansökan om medlemskap i Gysam innebär en utökning av 
samverkansområdet eller inte och därmed vilka beslut och dokument som 
behöver tas fram. 
 
 

§ 80. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

§ 81. Avslutning 
Ordföranden förklarade styrelsesammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eva Mikkelsen 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Jan Bohman   Fredrik Jarl 
Ordförande 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/ 
 
Revidering av förbundsordning, RDM 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta den reviderade för-
bundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) yrkar att kommunstyrelsen inte antar reviderad förbundsord-
ning. 
Ordföranden föreslår att reviderad förbundsordning antas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
anta den reviderade förbundsordningen. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst att anta reviderad förbundsordning. 
Nej-röst att inte anta reviderad förbundsordning. 
 
Hans Johansson(C ) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Hassan Jafari (S) Ja 
Karin Frejd (C ) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Mats Nilsson (S) Ja 
 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat anta reviderad för-
bundsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att ordförandeperioden för-
längs från ett år till två år. Under rubriken ”6 ledamöter och ersättare” så justeras 
andra stycket så att ordförandeskapet roterar med två års intervall. Utöver det stycket 
så har ingen övrig text ändrats. 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-11-04 Dnr KS2019/ 

 

Revidering av förbundsordning, RDM 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta den reviderade förbundsordningen för 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att ordförandeperioden 
förlängs från ett år till två år. Under rubriken ”6 ledamöter och ersättare” så 
justeras andra stycket så att ordförandeskapet roterar med två års intervall. 
Utöver det stycket så har ingen övrig text ändrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 
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         Dnr 2019-001390 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt 

 
1 Namn, säte och medlemskommuner 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Dala Mitt, som förkortas 
RDM, med säte i Falu kommun och med medlemskommunerna Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. 

 

2 Ändamål och verksamhet, uppdraget till RDM  
RDM skall fullfölja de skyldigheter som åvilar de ingående kommunerna enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) utom vad avser; 

– samordning av olycksförebyggande verksamhet, 

– att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 
(LSO kap 3 § 1) och   

– när kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

Därutöver skall RDM, i skälig omfattning stödja medlemmarna i deras övriga 
arbete för skydd mot oönskade händelser bland annat med utgångspunkt från 
Boverkets byggregler (BBR) och Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, (LEH). Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet 
upprättas av respektive medlem i samarbete med RDM. 

Handlingsprogram för räddningstjänst som visar hur RDM avser lösa 
räddningstjänstuppdraget upprättas av RDM.  

Avtal mellan medlemmen och RDM kan tecknas om enskild kommun vill ha 
ytterligare tjänster, som anknyter till lagar som behandlar säkerhet och 
trygghet samt till den politiska visionen och uppdraget för aktuell 
mandatperiod, utförda av RDM. Dessa tjänster finansieras utanför 
anslagsramen för uppdraget. 
 
Enskild kommun, två eller flera kommuner i förening eller kommunerna 
samfällt, kan genom avtal lämna uppdrag till förbundet att ansvara för 
utbildning av skolelever, personal samt brukare av kommunal hemsjukvård 
och hemtjänst.  
 
Sanering av vägbana och järnvägsbank efter trafikolycka med syftet att göra 
banan framkomlig för trafik utförs av RDM. 

RDM kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem. Att 
utföra sjukvårdsuppgifter i väntan på ambulans (IVPA) är ett exempel på 
sådant uppdrag. Åtagandet regleras genom avtal. 

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
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3 Effektivitet och väl grundade beslut 
RDM är grundat för att få en bättre och starkare operativ handlingskraft vid 
insatser samt för att så effektivt som möjligt kunna arbeta 
olycksförebyggande inom medlemskommunerna. RDM skall därför verka för 
att i sin verksamhet tillvarata alla möjligheter att vinna koncernnytta och 
uppnå samordningsfördelar över kommungränserna. 

RDM grundar tydligt sina beslut på den lokala riskbilden och andra 
förhållanden som är av betydelse för att kunna bedöma och prioritera mellan 
olika insatser och dess effekter inom medlemskommunerna. Vid prioritering 
mellan objekt och verksamheter skall i förbundet all ingående personal, såväl 
på politisk som på tjänstemannanivå, vinnlägga sig om att arbeta för flickors, 
pojkars, kvinnors och mäns bästa utan hänsyn till kommungränserna.  

 

4 Ekonomi i balans 
RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med 
medlemskommunerna, att förbundet har en ekonomi i balans. 
Överenskommelserna reglerar dels uppdraget och dels den ersättning som är 
förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de förändringar i 
uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska situationen. 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion. 

RDM:s pensionsåtaganden tryggas årligen genom att medel avsätts för detta 
ändamål. I vilken form tryggandet görs fastställs av direktionen. 

 

5 RDM:s organisation 
RDM är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Utöver denna finns 
inget förvaltande organ.  

 

6 Ledamöter och ersättare 
Förbundsdirektionen består av tolv ledamöter med lika många ersättare. Tre 
av ledamöterna med ersättare utses av fullmäktige i vardera Borlänge och 
Falu kommuner och två ledamöter med ersättare utses av fullmäktige i 
vardera Gagnefs, Ludvika och Säters kommuner. Direktionsledamot och dess 
ersättare måste också vara kommunfullmäktigeledamot i någon av 
medlemskommunerna. Mandatperioden är den i 3 kap 24 § kommunallagen 
angivna. 

Ordförandeskapet alterneras mellan medlemmarna vart annat år varvid 
ordföranden väljs av medlems fullmäktigeförsamling. Räknat från 2019-01-
01, väljs ordföranden av fullmäktige i Borlänge kommun, under 2021 av 
Säters kommun, under 2023 av Gagnefs kommun, under 2025 av Ludvika 
kommun och under 2027 av Falu kommun och så vidare i samma ordning. 

1: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamling som 
nästkommande år skall inneha ordförandeposten varvid vice ordförande 
räknat från 2018-01-01 väljs av fullmäktige i Borlänge kommun och så vidare 
i fortsatt samma ordning som ordförandeposten roterar. 

2: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Säters kommun väljer 2. vice 
ordförande för 2018. 
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3: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Gagnefs kommun väljer 3. vice 
ordförande för 2018. 

4: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Ludvika kommun väljer 4. vice 
ordförande för 2018. 

Ordförande och vice ordförandena utgör förbundsdirektionens presidium. 

Valet av samtliga ordföranden under mandatperioden sker samtidigt som 
valet av ledamöter. Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe 1:e vice 
ordföranden. Vid förfall även för 1:e vice ordföranden inträder i dennes ställe 
2:e vice ordföranden. Vid förfall även för 2:e vice ordföranden inträder i 
dennes ställe 3:e vice ordföranden. Vid förfall även för 3:e vice ordföranden 
inträder i dennes ställe 4:e vice ordföranden. 

Vid förfall av samtliga ledamöter ur direktionens presidium inträder som 
ordförande, den ledamot som har den längsta erfarenheten från fullmäktige i 
den kommun som innehar ordförandeposten och så vidare i fortsatt samma 
ordning som ordförandeposten roterar. 

Vid förfall för annan ledamot inträder i första hand ersättare utsedd av samma 
medlem och därefter ersättare vald av den medlem som under närmast 
följande verksamhetsår utser ordförande enligt andra stycket och så vidare i 
fortsatt samma ordning.  

 

7 Revisorer 
Varje medlem utser en revisor. Revisor väljs av kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna på sätt som gäller för kommun enligt  
9 kap 1 § kommunallagen. Revisorerna utser revisionsbiträde. 

 

8 Väckande av ärende och närvarorätt 
Medlemskommun äger genom kommunstyrelsen rätt att väcka ärende i 
förbundsdirektionen. 

Direktionen kan besluta att andra än ledamöter i direktionen har rätt att delta 
i direktionens överläggningar men inte i besluten. 

Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna har sådan närvarorätt i 
direktionen som anges i 4 kap 23 § kommunallagen, med rätt att delta i 
överläggningarna men ej i besluten och har rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

 

9 Kvalificerad majoritet 
Vid beslut om ingående av avtal med medlem krävs kvalificerad majoritet för 
beslutet i förbundsdirektionen. 

 

10 Kungörelser 
RDM:s kungörelser och andra tillkännagivanden skall genom medlems försorg 
anslås på varje medlems officiella anslagstavla. 
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11 Andelstal 
Fördelningen av förbundets kostnader baseras procentuellt på folkmängd den 
31/12 vid senaste årsskiftet. Medlems andel i RDM:s tillgångar och skulder 
utgörs av medlems andel av erlagd ersättning baserad på folkmängd 
föregående år. 

Om medlems kostnader för att bredriva verksamhet enligt punkt 2, på grund 
av geografi, demografi, infrastruktur eller andra omständigheter i kommunen, 
väsentligen överstiger kostnaden för övriga medlemskommuner, skall den 
överskjutande kostnadsdelen belasta denna medlem. Den överskjutande 
kostnadsdelen inräknas härvid inte i andelstalet. 

På lång sikt skall förbundet vinnlägga sig om att utveckla verksamheten på ett 
sådant sätt att endast befolkningsmängden enligt stycke ett ovan utgör grund 
för medlemmarnas anslag till förbundets verksamhet. 

 

12 Kostnadsfördelning 
RDM:s kostnader under ett verksamhetsår skall täckas av de kommunala 
anslag som förbundet uppbär för verksamhet enligt punkt 2 tillsammans med 
ersättningen för särskilda uppdrag enligt avtal. Om underskott som måste 
täckas uppstår täcker medlemmarna detta i proportion till den ersättning de 
erlagt för verksamheten aktuellt verksamhetsår. 

Underskott i verksamheten som är av sådan omfattning att det ej behöver 
täckas balanseras till nästkommande år, maximalt 1 % av anslagets storlek. 
Överskott som uppkommer under ett verksamhetsår delas ut till 
medlemskommunerna i proportion till erlagda ersättningar avseende aktuellt 
år under förutsättning att inga balanserade underskott finns från tidigare år. 
Överskott lägre än 1 % av anslagets storlek balanseras i ny räkning till 
kommande år. 

När kostnader i samband med räddningstjänst uppgår till mer än 50 000 
kronor bestrider medlem där räddningstjänst genomförts de kostnader som 
överstiger detta belopp. 

 

13 Begränsningar 
RDM äger ej uppta lån eller gå i borgen för annans förbindelse utan med- 
givande av medlemmarna. 

RDM äger ej utan medgivande av medlemskommunerna bilda dotterföretag, 
stiftelse eller ingå i väsentligt annat företagsengagemang. 

 

14 Budget 
Direktionen för RDM fastställer årligen i juni månad ekonomisk plan för de tre 
närmast kommande åren.  

Den kommun som för tillfället innehar ordförandeskapet sammankallar under 
januari månad medlemmarna för gemensam budgetöverläggning inför 
kommande verksamhetsår. 

Medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande 
budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Årsbudgeten 
upprättas därefter av förbundschefen senast i september månad året före 
budgetperioden och fastställs vid årets sista direktionssammanträde. 
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Årsbudgeten skall upprättas så att det framgår vad som är lagstyrd 
verksamhet enligt punkt 2 respektive vad som är uppdragsverksamhet 
reglerat via avtal, varvid särskilt redovisas volymen kompletterande 
beställningar från respektive medlem. Den dokumentation som upprättas 
innehåller resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och 
investeringsbudget. 

 

15 Uppsikt och information 
RDM står i sin verksamhet enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
medlemmarnas kommunstyrelser. RDM skall därför tillhandahålla dessa den 
information de anser sig behöva på det sätt var och en av dem begär. 
Eventuella sekretessfrågor behandlas i enlighet med 2 kap i 
Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. 

 

16 Underställning 
Förbundet äger ej fatta beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller av annan större vikt utan att medlemmarna beretts tillfälle 
att yttra sig. 
 
 

17 Utträde ur räddningstjänstförbundet 
Medlem äger genom skriftlig uppsägning rätt att utträda ur 
räddningstjänstförbundet. Uppsägningstiden är tre år och räknas från den 
tidpunkt övriga medlemmar delgivits skriftlig uppsägning. 

Utträdesdagen sker vid det årsskifte som inträffar närmast efter det tre år 
gått sedan uppsägning skett. 

Vid medlems utträde ur RDM skall denne tillskiftas sin aktuella andel i RDM:s 
behållna förmögenhet enligt i punkt 11 angiven andel vid utträdesdagen. 
Tillgångar och skulder skall då upptas till bokförda värden. De inventarier, 
fordon, fastigheter och övriga tillgångar som faller på andelen tillskiftas av 
RDM den utträdande medlemmen inom tre månader från utträdesdagen. Vid 
tillskiftningen tas hänsyn så att verksamheten i den utträdande kommunen 
fungerar enligt fastställt handlingsprogram. 

Skulle vid utträdesdagen RDM ha negativt eget kapital erlägger utträdande 
medlem inom samma tid som anges i föregående stycke sin andel i 
underskottet. 

När medlem utträtt ur RDM upphör dennes ansvar för RDM:s skulder enligt 8 
kap 23 § kommunallagen om inte annan överenskommelse träffats. 

 
 

18 Förbundsordning vid utträde 
Vid medlems utträde ur RDM antas av resterande medlemskommuner i god 
tid en ny förbundsordning att gälla från utträdesdagen. Har så ej skett träder 
RDM omedelbart i likvidation. 
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19 Likvidation på grund av uppsägning 
Har medlem sagt upp sig till utträde ur RDM äger någon, två, tre eller alla 
fyra av de övriga medlemmarna inom ett år från uppsägningen skriftligen hos 
RDM påfordra att RDM träder i likvidation. Likvidationsförfarandet skall då 
inledas senast ett år efter sådan påfordran om inte samtliga medlemmar enas 
om annat. 

Träder RDM i likvidation på grund av denna bestämmelse äger ej vad som 
sagts i punkt 17 om medlems utträde fortsatt tillämpning. 

 

20 Likvidation och upplösning 
RDM skall träda i likvidation om samtliga medlemmar så beslutar. 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning 
framstår som oskäligt att en medlem i fortsättningen skall vara bunden av sitt 
medlemskap i RDM, träder på begäran av medlemmen RDM omedelbart i 
likvidation. 

Likvidationen verkställs av en utom förbundet stående likvidator. 

När RDM har trätt i likvidation, får kallelse på RDM:s okända borgenärer sökas 
av medlem eller likvidatorn. 

När RDM har trätt i likvidation, förvandlas RDM:s egendom i den mån det 
behövs för likvidationen till pengar, i första hand genom att en 
överenskommelse mellan medlemmarna träffas, i andra hand genom 
försäljning på en intern auktion mellan medlemmarna, i tredje hand genom 
försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. RDM:s verksamhet 
får fortsätta, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag, avger denne slutredovisning för 
medlemmarna genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen innehåller även en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, beslutar förbundsdirektionen vilken av 
RDM:s medlemmar som övertar och vårdar de handlingar som hör till RDM:s 
arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delges var och  
en av medlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga medlemmar, är RDM upplöst. 

En medlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skift som förrättats 
av likvidatorn, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna 
inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för RDM efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot RDM eller om det på annat sätt uppkommer behov av en 
ytterligare likvidationsåtgärd, fortsätter likvidationen. 

 

21 Tvister 
Tvister angående RDM:s likvidation, upplösning, om medlems utträde och 
övriga tvister mellan medlemmarna handläggs i allmän domstol. 
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22 Ekonomiska förmåner 
Direktionen för RDM beslutar om de ekonomiska förmåner som enligt 4 kap 
12-14 § § kommunallagen utgår till de ledamöter och ersättare i direktionen 
och de revisorer som utsetts av medlemmen. RDM betalar dessa ersättningar 
enligt RDM:s rutiner som sammanfaller med RDM:s lönerutiner i övrigt. 

 

Denna förbundsordning är antagen av kommunfullmäktige i 

 

Borlänge kommun  Falu kommun  

 

 

Åsa Granat  Pernilla Wiberg  
 

 

 

Gagnefs kommun  Säters kommun 

 

 

Tommy Sandberg Karl-Erik Finnäs 

 

 

 

Ludvika kommun  

 

 

Jan Lindström 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  Dnr KS2019/0465 
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Siljeholm (M) har lämnat in en interpellation om att driva Folkets Hus ställd 
till ordförande i kommunstyrelsen. 
 
 

  





Från: Mats Nilsson 
Skickat: den 19 november 2019 15:58 
Till: Margareta Jakobsson 
Ämne: svar på interpellation Folkets Hus 
 

  
  

 
Det regleras inte i vårat avtal med folkets hus hur den föreningen ska informera sina andelsägare om 
viktiga händelser. 
Föreningar generellt väljer styrelse och informationsansvarig själva utan kommunens inblandning. 
Vänligen. 
 
Med Vänliga hälsningar 
 
Mats Nilsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Säters kommun 
 
Telefon: +46(0)225-55110 
E-mail: mats.nilsson@sater.se 
 
Rådhuset 
783 21 Säter 
Besök: Åsgränd 2 
www.sater.se 

 

mailto:mats.nilsson@sater.se
http://www.sater.se/
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  
 
 
Interpellationer/frågor 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Kalendarium 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 20 februari hålls i Gustafs För-
samlingshem samt att sammanträdet den 26 november flyttas till 3 december och 
hålls på Folkets hus. 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att under 2020 hålla sammanträde föl-
jande torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
20 februari 
26 mars 
23 april 
11 juni 
24 september 
22 oktober. 
26 november 
 
Den 20 februari och den 26 november finns ingen möjlighet att hålla sammanträdet 
på Folkets Hus. 
 
Presidiet föreslår att sammanträdet den 20 februari hålls i Gustafs Församlingshem 
samt att sammanträdet den 26 november flyttas till 3 december och hålls på Folkets 
hus. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen för fullmäktiges sammanträden 2020 
införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning 
samt på kommunens webbplats 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta om kungörelse av fullmäktiges 
sammanträden under kommande år. 
 
Kungörelsen har under 2019 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Avsägelse/Fyllnadsval efter Maud Jones Jans ledamot/vice ordförande i sam-
hällsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Avsägelse/Fyllnadsval efter Sten-Olof Eklund ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden. 

3. Avsägelse/Fyllnadsval efter Erik Hedström ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. 

4. Ändring av val av ordförande RDM 2020. 
5. Övriga valärenden. 
 

 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2019-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-11-12. 

 
KS2019/0489 Delårsrapport Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
KS2019/0044 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslag om belysning 

mellan Mora by och Naglarby. 
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Kf §  Dnr KS2019/0496 
 
Utdelning av jubileumsgåvor till förtroendevalda 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0438 
 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0437 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0484 
 
Utdelning av Ungdomskulturpris 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0483 
 
 
Utdelning av Kulturpris 
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