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NAT.2021.653, Ansökan om 
strandskyddsdispens, ridhus, UDDEN 1:6, 
Udden 2 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för ridhus på 

fastigheten UDDEN 1:6 i enlighet med ansökningshandlingarna och med 
stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

2. Tomtplats i miljöbalkens mening begränsas till byggnadens yta på mark   
enligt bifogad karta. 

_______________________________________________________________ 

Villkor 
Bygg- och miljönämnden förenar, med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken, 
dispensen med följande villkor: Färgsättning på byggnaden ska vara dov med 
exempelvis Roslagsmahogny eller liknande. 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 
Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 
senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Bygg- och miljönämnden informerar om  
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen.  
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Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens externa 
webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar som enligt 
sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 
gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 
strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 
12–14 §§ miljöbalken).  

Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 16 
september 2021 och avser strandskyddsdispens för ridhus i kombination med 
stall på fastigheten Udden 1:6. Fastigheten är en strandfastighet som ligger 
utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas till största del av strandskydd med utvidgat strandskydd 
300 meter på land och 100 meter strandskydd i vattnet.  

Ansökan avser samma åtgärder som fastighetsägaren sökte dispens för 2018. 
Bygg- och miljönämnden beviljade då dispens. I samband med ansökan om 
strandskyddsdispens ansökte fastighetsägaren om förhandsbesked hos 
bygglovsenheten för samma åtgärder. Nämnden beviljade förhandsbesked, men 
beslutet överklagades. Ärende ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen. I 
och med att det har gått mer än två år utan att åtgärderna är påbörjade har 
beslutet om dispens upphört att gälla enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken. I och 
med att omständigheterna är desamma som vid den förra ansökan om 
strandskyddsdispens ger Bygg- och miljönämnden dispens med samma 
motivering. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens bedöms åtgärden 
uppfylla punkt 4 i 7 kap. 18c § miljöbalken, det vill säga att åtgärden behövs 
för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området. Sökanden har angett att det finns ett stort behov av att ha en 
träningsanläggning året runt inom verksamheten för att behålla de 
inackorderade hästarna.  

Beslutsunderlag 
• Ansökan som inkom 16 september 2021 
• Ärende NAT.2018.5 "Ansökan om strandskyddsdispens, ridhus med 

tillfartsväg" 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 25 april 2022, dnr NAT.2021.653 

el609
Markering
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Ärendet 

Bakgrund 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 16 
september 2021 och avser strandskyddsdispens för ridhus i kombination med 
stall och tillfartsväg på fastigheten Udden 1:6.  

Ansökan avser samma åtgärder som fastighetsägaren sökte dispens för 2018, 
dnr NAT.2018.5. Bygg- och miljönämnden beviljade då dispens. I samband 
med ansökan om strandskyddsdispens ansökte fastighetsägaren om 
förhandsbesked hos bygglovsenheten för samma åtgärder, BYGG.2018.8. 
Nämnden beviljade förhandsbesked, men beslutet överklagades. Ärende ligger 
nu hos Mark- och miljööverdomstolen, mål P 7408–21. I och med att det har 
gått mer än två år utan att åtgärderna är påbörjade har beslutet om dispens 
upphört att gälla enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken. I och med att 
omständigheterna i princip är desamma som vid den förra ansökan om 
strandskyddsdispens ger Bygg- och miljönämnden dispens med samma 
motivering. 

Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas till största del av 
strandskydd med utvidgat strandskydd 300 m på land och 100 m strandskydd i 
vattnet.   

Verksamhetens syfte med ridhuset är att utvidga sin pågående verksamhet. För 
att tillgodose gårdens inackorderade hästar med träningsmöjligheter året runt 
söks strandskyddsdispens för en byggnad som enligt sökanden ska vara ett 
ridhus i kombination med stall av typen "Active stable". Ridhuset kommer att 
ha träfasad och färgsättningen ska vara dov med exempelvis Roslagsmahogny 
för att smälta in i omgivningen och inte vara för utmärkande i sitt uttryck. 
Byggnaden är tänkt att vara en enplansbyggnad på 35 x 70 meter och 8 meter 
hög. Ridhuset kommer att ha fönster i stället för vindnät, som angavs i den 
förra ansökan. Tillfartsvägen till ridhuset kommer att vara en cirka 30 meter 
lång och 3 meter bred grusväg och utgå från Sjöhagenvägen.  

Som särskilt skäl har sökanden angett att åtgärden behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas.  

Kommunicering 
Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden den 12 april till den 3 maj 
2022. Sökande inkom med ny information angående antal hästar i 
verksamheten och utformning av fönster. 
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Motivering 
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges 
med stöd av miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §§. Som särskilt skäl för 
strandskyddsdispens bedöms åtgärden uppfylla punkt 4 i 7 kap. 18c § 
miljöbalken, det vill säga att åtgärden behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.  

Uddens Sjögård är ett så kallat andelsjordbruk och har jordbruksverksamhet 
med blandat jordbruk som består av markentreprenad, uppfödning av gris och 
får (småskalig livsmedelsproduktion) och av inackorderingsstall. 
Verksamheten har eget foder som täcker djurens behov upp till 60 %. 
Sökanden uppger att det tänkta ridhuset är nödvändigt för bedrivande av den 
del med hästverksamhet och inackordering. Ridhuset är tänkt att vara avsett 
endast för gårdens inackorderade hästar och tillgodose behovet av en 
träningsanläggning för året runtbruk. Sökanden har angett att det finns ett stort 
behov av att ha en träningsanläggning året runt inom verksamheten för att 
behålla de inackorderade hästarna och för att vara ett attraktivt alternativ för 
dessa jämfört med andra stall. Idag har verksamheten 11 hästar, men planerar 
att kunna utöka antal hästar inom verksamheten till cirka 15 stycken i och med 
ridhuset. 

Villkoret i beslutet vad gäller att ”byggnadens fasad ska ha en dämpad 
färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till 
Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-
Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret är även motiverat 
utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på 
byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för 
utmärkande i sitt uttryck. 

Strandskyddets syften 
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att den aktuella åtgärden inte strider 
mot strandskyddets syften på ett sätt som gör att dispens inte kan medges. 
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att åtgärden inte leder till en utökad 
privatisering av strandområdet eller ger en avhållande effekt för allmänheten 
och friluftslivet. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att hemfridszonen inte 
kommer att utökas av den nya byggnaden vars tomtplats, enligt miljöbalkens 
mening, utgörs av den yta som byggnaden upptar på marken. Den tänkta 
byggnaden ska placeras på cirka 110 meters avstånd från strandlinjen och det 
finns utrymme för fri passage på platsen mellan ridhuset och stranden för att 
säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Miljö- och 
livsmedelsenheten har inte hittat några djur- eller växtarter som skulle påverkas 
på ett oacceptabelt sätt av åtgärden. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att 
åtgärden som vidtas inte väsentligt förändrar livsvillkoren för några djur- eller 
växtarter på platsen. 
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Alternativ lokalisering 
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att utvidgningen av verksamheten inom 
Uddens Sjögård inte kan förläggas utanför området och därför uppfyller 
miljöbalkens särskilda skäl för strandskyddsdispens punkt 4 i 7 kap. 18c §. 
Utrymme för en alternativ placeringen av ridhuset med tillfartsväg är inte 
möjlig då Uddens Sjögård verksamhet ligger på fastigheten Udden 1:6 som 
omfattas till största del av strandskyddat område. Miljö- och livsmedelsenheten 
bedömer också att för att bedriva inackordering av hästar kan det i detta fall 
vara motiverat med tillgång till ridhus på ett lämpligt avstånd till gårdens stall 
och hagar med mera. 

Tillfatsväg 
I den tidigare givna dispensen från 2019 ingick tillfartsvägen i beslutet. Miljö- 
och livsmedelsenheten bedömer att själva tillfartsvägen inte är en olaglig 
åtgärd enligt strandskyddslagstiftningen och därför inte behöver ingå i detta 
nya beslut om dispens. Det är därmed inte specificerat var tillfartsvägen ska 
dras. 

Hänsyn till enskilda intressen 
Miljö- och livsmedelsenheten bedömer vid intresseprövning enligt kap. 7 § 25 
miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 
intresset i strandskyddet. 

Lagstiftning 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) syftar strandskyddet till att 
långsiktigt: 

1  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom ett strandskyddsområde inte: 
 
1. nya byggnader uppföras. 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2. 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 
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Dispens 
Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 
förutsättningar är uppfyllda:  

1. Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får dispenser från strandskyddet ges 
med stöd av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken ska åtgärden vara förenlig med 
strandskyddets syfte.  

 
Som särskilda skäl får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast ange att 
området  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Enligt 7 kap 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl, inom ett område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, också beakta om ett strandnära 
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra 
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och 
andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Fri passage 
Enligt 7 kap 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens 
från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller 
inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med 
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Tomtplatsavgränsning 
Enligt 7 kap 18 f § miljöbalken ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 
avsedda ändamålet. 
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Barnperspektiv 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska barnperspektivet beskrivas i samtliga 
tjänsteskrivelser (KF § 4, 2010). Ovanstående förslag till beslut bidrar till att ge 
barn möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Samhällsbyggnadskontoret  
 
Jerker Parksjö  

Tf miljö- och livsmedelschef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 16 september 2021 

2. Orienteringskarta 

3. Situationsplan 

4. Ridhus 2018-01-03 

5. Fotografier 2018-05-29 

Beslut sänds till 
• Sökande 
• Länsstyrelsen 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsenheten 

Orienterings-
karta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-04-25 NAT.2021.653 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Udden 1:6 
 

 

 

Udden 1:6 
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BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, 
BRUNNA 5:1 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar marklov med stöd av 9 kap 35 §, Plan- 

och bygglagen, PBL. 

2 Villkor: Innan startbesked ges ska sökande visa prov att jordmassorna som 

tillförs är rena. 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 93 

Marklov:     18 750 kr 

Startbesked:   debiteras senare 

Summa:  18 750 kr 

______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande som är enheten Gata Park Trafik på Upplands-Bro Kommun har 

kommit in med en ansökan om marklov för ombyggnad av befintlig bullervall. 

Bullervallen höjs med cirka två meter. 

Sökande har redovisat en höjning av bullervallen som är motiverat med 

bullerutredning. Om sökande tar prover på markmassorna innan de tillförs till 

platsen så är kontorets bedömning att detta förslag är bra ur miljösynpunkt. 

Förlaget minskar höga bullervärden som är farliga för människors liv och 

hälsa.  

Kontoret har bedömt förslaget som planenligt att bygga bullervall på allmän 

platsmark.  



59 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 - BMN 22/0003-1 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 : BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1

 

 
Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-04-22    

 
 

 

Det är dock inte alltid lika tydligt när det gäller marklov om en åtgärd är 

planenlig eller om det är en avvikelse mot plan. Därför har bygglovenheten 

också skickat ut ärendet på grannhörande till närmsta grannar. 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med stöd av 9 

kap 35 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-03-17 

 Sektionsritning som inkom 2022-03-17 

 Situationsplan med nuvarande höjder som inkom 2022-04-01 

 Situationsplan med nya höjder som inkom 2022-04-01 

 Bullerutredning som inkom 2022-04-01 

 Yttrande Trafikverket som inkom 2022-04-19 

 Yttrande Styrelse BRF Sadelmakaren, Brunna 7:138 som inkom 2022-

04-13 

 Yttrande Brunna 7:183 som inkom 2022-04-15   

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande som är enheten Gata Park Trafik på Upplands-Bro Kommun har 

kommit in med en ansökan om marklov för ombyggnad av befintlig bullervall. 

Bullervallen höjs med cirka två meter. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 8007 från 80-talet. Där 

bullervallen avses byggas om gäller bestämmelse om allmän platsmark som 

park. 

Sökande har beställt en bullerutredning som visar att det finns en behov att 

höja bullervallen. 

Yttranden och remisser 

Förslaget har skickats på grannhörande till berörda sakägare. Det har kommit 

in tre yttranden. 

Trafikverket har meddelat att de har ingen erinran då denna ansökan gäller inte 

deras vägar.  

Brf Sadelmakaren har meddelat att de hoppas att det byggs parkeringsplatser 

på platsen. 



59 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 - BMN 22/0003-1 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 : BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1

 

 
Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-04-22    

 
 

 

Privatpersonen på Brunna 7:183 har meddelat en del synpunkter om ritningar 

samt att det behöver finnas växtligheter på bullervallen. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har redovisat en höjning av bullervallen som är motiverat med 

bullerutredning. Om sökande tar prover på markmassorna innan de tillförs till 

platsen så är kontorets bedömning att detta förslag är bra ur miljösynpunkt. 

Förslaget minskar höga bullervärden som är farliga för människors liv och 

hälsa.  

Kontoret har bedömt förslaget som planenligt att bygga bullervall på allmän 

platsmark. Det är dock inte alltid lika tydligt när det gäller marklov om en 

åtgärd är planenlig eller om det är en avvikelse mot plan. Därför har 

bygglovenheten också skickat ut ärendet på grannhörande till närmsta grannar. 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget med stöd av 9 

kap 35 §, PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

I detta ärende krävs eventuellt utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska 

utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget minskar bullernivåerna inom området vilket påverkar barns hälsa 

positivt.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-04-22    

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-03-17 

2. Sektionsritning som inkom 2022-03-17 

3. Situationsplan med nuvarande höjder som inkom 2022-04-01 

4. Situationsplan med nya höjder som inkom 2022-04-01 

5. Bullerutredning som inkom 2022-04-01 

6. Yttrande Trafikverket som inkom 2022-04-19 

7. Yttrande Styrelse BRF Sadelmakaren, Brunna 7:138 som inkom 2022-

04-13 

8. Yttrande Brunna 7:183 som inkom 2022-04-15 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na 

 Brunna 7:138 

 Brunna 7:183 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Brunna 4:833 

 Brunna 7:1 

 Brunna 7:134 

 Brunna 7:135 

 Brunna 7:136 

 Brunna 7:140 

 Brunna 7:141 

 Brunna 7:142 

 Brunna 7:143 

 Brunna 7:144 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-04-22    

 
 

 

 Brunna 7:145 

 Brunna 7:181 

 Brunna 7:182 

 Brunna 7:184 

 Brunna 7:185 

 Brunna 7:186 

 Brunna 7:187 

 Brunna 7:188 

 Brunna 7:189 

 Brunna 7:190 

 Brunna 7:191 

 Brunna 7:192 

 Brunna 7:2 

 Brunna 7:3 

 Kungsängens Kyrkby 1:37 

 Kungsängens-Tibble 1:330 

 Kungsängens-Tibble 1:647 

 Viby 19:3 
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Buller

Datum: 202

Koordinatsystem:  Höjd:

SWEREF99 18 00 RH2000

Skala: 

Handläggare 
Andrea Jansson

Projekt 
uller

Typ av handling 
Bygglov

Kart- och mätavdelningen: 
______________________ 

Rättigheter kan vara ofullständiga 

Före schaktning bör kontakt tas med el-, tele-, 
kabeltv-, fiberkabel- samt fjärrvärmeoperatör 
angående underjordiska ledningar.  
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Akustikkonsulten i Sverige AB 

Org.nr. 559037-9201 

Ringvägen 45 B, 118 63 Stockholm 

 

10-21212 Rapport A Bullerskyddsskärm Granhammarsvägen.docx     

Uppdrag: 

10-21212 

Rapport A 
 

Datum 

2021-12-13 

 

Upprättad av: 

Per Lindkvist 
Telefon: Beställare: 

0730 - 780 996 Upplands-Bro kommun 
E-post: Genom: 

per@akustikkonsulten.se Andrea Jansson 

 

 

 

Granhammarsvägen, Upplands-Bro kommun 

Bullerskyddsskärm 

 

 

 

 

Sammanfattning 
För att i möjligaste mån klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder 

utmed Granhammarsvägen i södra Brunna kan en 2 m hög bullerskyddsskärm uppföras 

på befintlig bullerskyddsvall, alternativt att befintlig vall höjas med ca 2 m. För bostäder 

där riktvärdet inte kan klaras kan lokala bullerskyddsåtgärder övervägas. 

 

 

 

Akustikkonsulten i Sverige AB  Kvalitetsgranskning 

 

Per Lindkvist    Magnus Tiderman
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1 Bakgrund 
I samband med framtida etablering av bostäder och verksamheter på fastigheten  

Viby 19:3 kommer vägtrafiken på Granhammarsvägen att öka. Akustikkonsulten har på 

uppdrag av Upplands-Bro kommun utfört bullerberäkningar för dimensionering av 

bullerskyddsskärm utmed Granhammarsvägen vid befintliga bostäder i södra Brunna. 

2 Riktvärden 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 

fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. I Tabell 2-1 redovisas riktvärden för 

trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 

av trafikinfrastruktur. Den trafikökning som förutses på Granhammarsvägen kan bedömas 

som västenlig ombyggnad av infrastruktur. I propositionen anges att vid tillämpning av 

riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 

nedan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Tabell 2-1 Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av trafikinfrastruktur 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå från trafik,  
LpAeq [dB] 

Maximal ljudnivå från trafik,  
LpAFmax [dB] 

Inomhus 30  45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad 
På uteplats  

 
55 

 

 
 

70 

 

3 Beräkningsförutsättningar 
Beräkningar av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, 

Naturvårdsverkets rapport 4653 (reviderad 1996). Beräkningarna har utförts i 

beräkningsprogrammet SoundPLAN 8.2. Beräknad ekvivalent ljudnivå avser 

dygnsmedelvärde. I enlighet med gällande riktvärden avser beräknad maximal ljudnivå 

från vägtrafik högst fem överskridanden natt kl. 22–06 och medeltimme dag/kväll kl.  

06–22. 

Vägtrafikuppgifter för prognos 2040 har erhållits från kommunen och Trafikverket. 

Tabell 3-1 Vägtrafikuppgifter 

Väg ÅDT Prognos (2040) Andel tung trafik Skyltad hastighet (km/h) 

Granhammarsvägen 24 000 14 % 60 

E18 61 000 10 % 1101) 

Musikvägen 2 500 2 % 40 

1) Tung trafik 90 km/h. 

Följande underlag har använts: 

 Rapport och SoundPLAN-modell från bullerutredningen för utbyggnaden av Viby 

19:3, 10-20041 Rapport A Viby 19:3, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2021-10-14. 
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4 Beräkningsresultat 
4.1 Utan bullerskyddsskärm  

Beräkningarna redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer 1,5 m över mark i 

ljudutbredningskartor i steg om 5 dBA samt som frifältsvärde vid fasad. Beräknade 

ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och representerar därför ej 

frifältsvärden i alla punkter. För jämförelse mot riktvärde se punktberäkningar vid fasad 

som redovisas i respektive ljudutbredningskarta.  

I bilaga A01 redovisas ekvivalent ljudnivå. Vid mest exponerade bostadsfasader uppgår 

ekvivalent ljudnivå till 60 dBA. I bilaga A02 redovisas maximal ljudnivå. Vid mest 

exponerade bostadsfasader uppgår maximal ljudnivå till 65 dBA.  

 
Figur 1. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från sydväst.  

 

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från nordväst.  
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4.2 Med bullerskyddsskärm  

Utmed Granhammarsvägen finns en bullerskyddsvall. Det mest effektiva är att placera 

bullerskyddsskärmen på befintlig vall. Bland annat av trafiksäkerhetsskäl kan en skärm 

inte placeras nära vägen utan troligtvis som närmast i nuvarande dike och eftersom vägen 

dessutom är relativt bred kommer skärmen behöva vara orimligt hög för att ge 

motsvarande bullerdämpning.    

I bilaga A03 redovisas ekvivalent ljudnivå med en 2 m hög och 270 m lång 

bullerskyddsskärm på befintlig vall. Utförda testberäkningar med olika skärmhöjder visar 

att med en högre skärm erhålls ingen ytterligare bullerdämpning på grund av det 

oskärmade vägtrafikbullret från E18 och det oskärmade bullret från området med gång-

/cykelbanor söder om befintlig bullervall.  

 
Figur 3. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med 2 m hög bullerskyddsskärm på vall. Vy från sydväst.  

 
Figur 4. Ekvivalent ljudnivå vid fasad med 2 m hög bullerskyddsskärm på vall. Vy från nordväst.  
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5 Kommentarer 
För att i möjligaste mån klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder 

utmed Granhammarsvägen i södra Brunna kan en 2 m hög bullerskyddsskärm placeras på 

befintlig vall. Alternativt kan befintlig bullerskyddsvall höjas med ca 2 m. Skärmen innebär 

att vägtrafikbullret från Granhamnmarsvägen dämpas men trafikbullret från E18 medför 

att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids på övervåningen på 

bostadshus på Blockflöjtstigen 48–56. Riktvärden inomhus klaras. 

För bostadshus i områdets sydvästra del (Blockflöjtstigen 2–16) innebär E18 och 

öppningen mot Granhammarsvägen (på grund av befintliga gång-/cykelbanor och 

busshållplatsen) att riktvärden överskrids. För aktuella bostäder kan lokala 

bullerskyddsåtgärder som avskärmning av uteplats och eventuella fönsteråtgärder vara 

ett alternativ.    

Kostnaden för att uppföra föreslagen bullerskyddsskärm är svår att uppskatta bland annat 

beroende på grundläggningsförutsättningar och materialval. Skärmen behöver inte vara 

absorberande eftersom den ligger relativt långt från vägen. Enligt Trafikverkets 

analysverktyg för prioritering av vägbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet, 

Väg-BUSE, uppgår anläggningskostnaden (exklusive byggherrekostnader) för klassiska 

träskärmar till ca 1–2 miljoner för föreslagen höjd och längd. Att höja befintlig vall med  

2 m kan vara betydligt billigare och mer samhällsekonomiskt motiverad. 
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Per Lindkvist Magnus Tiderman

10-21212 A01

Beräknad med SoundPLAN 8.2 uppdatering 2021-12-02

Grahammarsvägen, Upplands-Bro
Trafikprognos 2040

Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och vid fasad
från vägtrafik.

2021-12-13

Skala (A3) 1:1200
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Per Lindkvist Magnus Tiderman

10-21212 A02

Beräknad med SoundPLAN 8.2 uppdatering 2021-12-02

Grahammarsvägen, Upplands-Bro
Trafikprognos 2040

Maximal ljudnivå 1,5 m över mark och vid fasad
från vägtrafik.

2021-12-13

Skala (A3) 1:1200
0 10 20 40 60

m

Ljudnivå vid fasad > 70 dBA
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Per Lindkvist Magnus Tiderman

10-21212 A03

Beräknad med SoundPLAN 8.2 uppdatering 2021-12-02

Grahammarsvägen, Upplands-Bro
Trafikprognos 2040

Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och vid fasad
från vägtrafik.

2021-12-13

Skala (A3) 1:1200
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Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande
Datum: den 19 april 2022 12:46:59

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/45283, BYGG.2022.114, Bygglov för ombyggnad av befintlig
bullervall på Brunna 5:1, Upplands-Bro kommun.

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av åtgärden och Trafikverket har därmed ingen erinran.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se



59 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 - BMN 22/0003-1 BYGG.2022.114, Marklov för bullervall, BRUNNA 5:1 : 7. YttrandemederinranStyrelseBRFBRUNNA7138

Från: Brf Sadelmakaren
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2022.114
Datum: den 13 april 2022 19:26:57

Hej vi hoppas på att det kommer att byggas parkeringsplatser där i samband med detta.

-- 
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen
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Grannhörande – Samråd avseende Bullervall på fastighet 5:1 
 

Synpunkter på dokument med diarienummer BYGG.2022.114 

 

1. Jag hoppas att ni menar att bygga en bullerskyddsvall och inte en bullervall. 
 

2. Dokumenten önskas förtydligade, avseende skillnaden i höjd mellan befintliga vallen 
och nya vallen. Den visade, enda sektionen illustrerar en höjning på 2 meter, vilket 
verkar vara bra. Höjning från befintlig till ny höjd bör framgå längs hela vallen. 
 

3. Komplettera gärna med höjder i gatan Blåsarvägen. 
 

4. Jag förutsätter att nya vallen förses med växtlighet lika den befintliga vallen. 
 

Synpunkter lämnade av 

Magnus Kisslig 

Blockflöjtstigen 6 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-04-25    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.116, Bygglov för nybyggnad av 12 
st radhus, BROGÅRD 1:215, Brobäcksvägen 
52 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap 

31 b §, Plan- och bygglagen, PBL. 

2 Byggherren förslag till kontrollansvarig John Jakobsson med behörigheten 

K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 93 

 Summa:   185 000 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande Riksbyggen har den 17 mars 2022 kommit in med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av 12 stycken radhus på fastigheten. 

Sökande har tagit fram utredningar som visar att detta förslag är bra ur bygg- 

och miljösynpunkt. Tidigare planchefen Henric Carlsson har meddelat att det 

kan vara planenligt att bygga radhus på denna fastighet med lägre rumshöjd. 

V2 bestämmelsen kan uppfyllas om det till exempel finns 50% anpassat för 

lokaler i ett kvarter. 

Det är oklart hur mycket sökande kommer anpassa våningshöjden i 

bottenvåningar för lokaler i de andra projekten. Därför bedöms detta som en 

avvikelse från detaljplanen.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-04-25   

 
 

V2 bestämmelse finns i flera kvarter runt i området. Kontorets bedömning är 

att det är mer väsentligt att denna bestämmelse följs mer runt de centrala 

delarna runt pendeltågstationen. Radhus med lägre rumshöjd tillför ur ett annat 

perspektiv att detta område bebyggs med större variation och detta bidrar till 

god utveckling av området. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för förslaget 

med stöd av 9 kap 31 b §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-03-17 

 Översiktsplan/ Nybyggnadskarta som inkom 2022-03-20 

 Situationsplan som inkom 2022-03-20 

 Ritningar plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, fasad, sektion CV 1-3  som inkom 2022-03-17 

 Ritning, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17   

 Ritning plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17  

 Ritning plan, fasad, gata CV 1-3 som inkom 2022-03-17  

 Ritning plan, fasad. Kulör husgrupp A CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning plan, fasad, gata husgrupp B CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritningar, plan, fasad,gata kulör. CV1 3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, plan 1, plan 2, vind, takplan. CV1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, plan 1, plan 2, vind, takplan. CV1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, typhus 3. Plan 1, plan 2, vind, takplan CV-1-3 som inkom 

2022-03-17 

 Ritning, plan, takplan, fasader, sektioner CV 1-3 som inkom 2022-03-

17 

 Ritning, miljöhus 1, plan CV1-3 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, grundsektioner som inkom 2022-03-17 

 Ritning, markplaneringsplan, del 1 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, markplaneringsplan, del 2 som inkom 2022-03-17 

 Ritning, sektioner som inkom 2022-03-17 

 Sakkunnigyttrande tillgänglighet som inkom 2022-03-17 

 Yttrande Attunda som inkom 2022-04-07 

 Yttrande Tekniska avdelningen som inkom 2022-04-13 

 Reviderad ritning, plan miljöhus som inkom 2022-04-21 

 Brev/Skrivelse angående dagvatten som inkom 2022-04-21 

 Bemötande från sökande som inkom 2022-04-21 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-04-25   

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande Riksbyggen har den 17 mars 2022 kommit in med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av 12 stycken radhus på fastigheten. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 1302 som vann laga kraft 

under 2017. 

Den anger att största byggnadsarean är 1 500 kvadratmeter för huvudbyggnad. 

Byggnader ska uppföras i minst två våningar. Högst antal våningar är tre. 

Högsta byggnadshöjd är 11 meter. I bottenvåningen mot gata ska minst 50 % 

av fasaden möjliggöra lokaler. Genom att ha en våningshöjd på minst 2,7 meter 

i dagsläget enligt Boverkets byggregler. 

Sökande har också gjort en geoteknisk undersökning som var ett villkor i 

detaljplanen. 

I planbeskrivningen framgår att detta område är Storgårdskvarter-Älvkvarnar 

(delområde 3). Dessa kvarter består av en blandning av flerbostadshus och 
småhus/radhus. Karaktären på bebyggelsen kommer här att vara i mer öppna 

storgårdskvarter i tre till fyra våningar. Både flerbostadshusen och 
markbostäderna är inordnad i en klassisk kvartersstruktur. I denna del kommer 
ett av kvarteren att integreras med en av områdets åkerholmar, där det också 

finns en fornlämning med älvkvarnar. Denna ska vara allmänt tillgänglig och 
regleras som natur/park på plankartan. På södra sidan huvudgatan möjliggörs 

bebyggelse i två till tre våningar. Här finns också mark utpekad som 
förskoletomt. 

Tillgänglighet 

Sökande har anlitat en tillgänglighetssakkunnig som har tagit fram en 
utredning. Den visar att tillgänglighet uppfylls för projektet. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Sökande har redovisat en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen 
har skickats till Attunda för samråd. Attunda har meddelat att de inte har något 

emot att bygglov ges, men brandklassningen när det gäller miljöhusen behöver 
följas upp vid tekniskt samråd. 

Buller 

Sökande har redovisat en bullerutredning som visar godkända värden för 
projektet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-04-25   

 
 

Dagvatten 

Sökande har tagit fram en dagvattenutredning. Dagvatten följs upp vidare vid 
tekniskt samråd. 

Parkering 

Sökande har redovisat 1 parkeringsplats per radhus. Enligt planbeskrivningen 
ska det finnas 1,5 parkeringsplatser per radhus. Planbeskrivningen är inte 

bindande utan mer vägledande. Radhusen har också promenadavstånd till 
tågstationen vilket minskar behovet av en bil. 

Fri- och grönytor 

Runt fornlämning är det tänkt att bevara naturen så att det finns plats för 
rekreation och barnlek. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande då förslaget avviker från detaljplanen när 

det gäller V2 bestämmelsen, våningshöjd anpassat för lokaler i bottenvåningen. 

Ärendet har remitterats till tekniska avdelningen. De har kommit in med ett 
yttrande med synpunkter för miljöhuset och en del synpunkter från VA-

enheten. Sökande har bemött detta. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Det finns en fornlämning på fastigheten. I ärendet bygg 2022.73 som var upp i 
april nämnden för flerbostadshus finns det redovisat en anmälan till 
Länsstyrelsen om byggtillstånd. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har tagit fram utredningar som visar att detta förslag är bra ur bygg- 
och miljösynpunkt. Tidigare planchefen Henric Carlsson har meddelat att det 

kan vara planenligt att bygga radhus på denna fastighet med lägre rumshöjd. 
V2 bestämmelsen kan uppfyllas om det till exempel finns 50% anpassat för 

lokaler i ett kvarter. 

Det är oklart hur mycket sökande kommer anpassa våningshöjden i 
bottenvåningar för lokaler i de andra projekten. Därför bedöms detta som en 

avvikelse från detaljplanen.   
 

V2 bestämmelse finns i flera kvarter runt i området. Kontorets bedömning är 
att det är mer väsentligt att denna bestämmelse följs mer runt de centrala 
delarna runt pendeltågstationen. Radhus med lägre rumshöjd tillför ur ett annat 

perspektiv att detta område bebyggs med större variation och detta bidrar till 
god utveckling av området. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för förslaget 
med stöd av 9 kap 31 b §, PBL. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-04-25   

 
 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör bostäder med bra kvalité som gör att barn kan vistas och 

bo i detta område tryggt och säkert.  

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-04-25   

 
 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-03-17 

2. Översiktsplan/ Nybyggnadskarta som inkom 2022-03-20 

3. Situationsplan som inkom 2022-03-20 

4. Ritningar plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

5. Ritning, fasad, sektion CV 1-3  som inkom 2022-03-17 

6. Ritning, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

7. Ritning plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17   

8. Ritning plan, fasad, sektion CV 1-3 som inkom 2022-03-17  

9. Ritning plan, fasad, gata CV 1-3 som inkom 2022-03-17  

10. Ritning plan, fasad. Kulör husgrupp A CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

11. Ritning plan, fasad, gata husgrupp B CV 1-3 som inkom 2022-03-17 

12. Ritningar, plan, fasad,gata kulör. CV1 3 som inkom 2022-03-17 

13. Ritning, plan 1, plan 2, vind, takplan. CV1-3 som inkom 2022-03-17 

14. Ritning, plan 1, plan 2, vind, takplan. CV1-3 som inkom 2022-03-17 

15. Ritning, typhus 3. Plan 1, plan 2, vind, takplan CV-1-3 som inkom 

2022-03-17 

16. Ritning, plan, takplan, fasader, sektioner CV 1-3 som inkom 2022-03-

17 

17. Ritning, miljöhus 1, plan CV1-3 som inkom 2022-03-17 

18. Ritning, grundsektioner som inkom 2022-03-17 

19. Ritning, markplaneringsplan, del 1 som inkom 2022-03-17 

20. Ritning, markplaneringsplan, del 2 som inkom 2022-03-17 

21. Ritning, sektioner som inkom 2022-03-17 

22. Sakkunnigyttrande tillgänglighet som inkom 2022-03-17 

23. Yttrande Attunda som inkom 2022-04-07 

24. Yttrande Tekniska avdelningen som inkom 2022-04-13 

25. Reviderad ritning, plan miljöhus som inkom 2022-04-21 

26. Brev/Skrivelse angående dagvatten som inkom 2022-04-21 

27. Bemötande från sökande som inkom 2022-04-21 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Brogård 1:151 

 Brogård 1:206 

 Härnevi 1:71 
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KANTSTÖD AV GRANIT
RV2, 120x300 mm, visning 12 cm.
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Betongplatta, svagt skålad, 350x350 mm Kulör: grå

BM1

STÖDMUR
Blockmur av betong, 'Iglo' S:t Eriks, kulör: antracit

GRÄSMATTA
Torvlagd gräsyta

Gr

LEKSAND FORMBAR
Fraktion 0-4 mm
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PLANTERINGSYTAPL1

STENMJÖL X. DCB.42.
Krossmaterial ∅ mm. Färg.
Tjocklek. Lager. Trafikklass X.
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TRÄDÄCK X. DCG.332.
Typ. Behandling. Dimension.
Kulör. Enligt detaljritning L-32.6-X.
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Art enligt växt- och utrustningsplan.
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

SAKKUNNIGYTTRANDE 

BYGGLOV 
 
OBJEKTSBESKRIVNING 

Uppdraget avser bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse‐ eller 
orienteringsförmåga av nybyggnation 22st radhus, samt tillhörande gemensam mark, angöring och parkering. 
Bostadens funktioner, samt gemensamma funktioner som sophantering, posthantering. 
Byggherre är Riksbyggen. 
Ritningarna har upprättats av Ahlsén arkitekterna. 
Underlag för granskning är FK. i PDF samt modellfiler i DWG-format daterad 2022-03-11. 
*Underlaget saknar littrering och rumsbeteckningar och granskning har därför gjorts i största möjliga mån 
utifrån underlagets detaljeringsnivå 
 

REGELKRAV 

PBF (2011-338), PBL (2010:900) och Svensk författarsamling (SFS 2011-238): Generella krav på tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Tillämpningsbestämmelser enligt BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 - BBR 29, Boverkets Byggregler, 
med tolkningsstöd i handboken Bygg Ikapp (Svensk Byggtjänst 2020).  
 
BBR hänvisar när det gäller lägenheter till SIS SS 914221: 2006. Kravet är grundläggande tillgänglighet.  
 

När det gäller yttre miljö hänvisas till BFS 2011:5 - ALM 2, Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten 
för delaktighet (tidigare Handisam). 

 

Angöring, parkering  
Anordnade RHP inom området finns att tillgå  inom 25m från respektive radhus entré för 20st av radhusen.. 
Undantag 2st radhus där sträckan är 28 resp. 34m. (1:216, grupp D) Avvikelsen bedöms godtagbar då vägen dit 
är hinderfri och det närmaste plan samt att en trafiksäker miljö har skapats mellan husen. 
 
BBR 3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar  
Från bostadsentre till angöring/parkering, bostadskomplement (rullstolsfrd) 
Angöringsplats (hämta/lämna med färdtjänst el. skjuts) finns inom 50 m. från respektive radhus-entre. 
 
Entré/trapphus (BBR 3:13/3:142/3:143)  
Redovisade planer uppfyller funktionsmått, friytor och betjäningsytor. 
Entréhall uppfyller krav på passage- och utrymmesmått.  
Korridorer/passager: Uppfyller funktionskrav på manöverytor och bredd. 
*Bevaka i vidare projektering att trösklar understiger 20mm. samt att inga mått minskar pga byggtoleranser etc. 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrédörrar/balkongdörrar (BBR 3:143) 
Dörrar till entréer och förråd har godkänt fritt passagemått 9M, dvs fritt öppningsmått minst 80cm.  
Anslutande mark är plan, lutning understiger 1:50.  
 

Postboxar BBR 3:148 Tillgängliga och användbara bostadskomplement. 
Redovisad placering av brevlådor uppfyller krav på manöveryta, placerade på resp. uppfart inom 25m från entré.  
*Bevaka i vidare projektering att de placeras i tillgänglig höjd.  
 
Sop/återvinning, (BBR 3:422) Avfallsutrymmen,  
Två miljöhus redovisas, en på var sida om vägen, som understiger 50m från respektive entré. Vägen dit bedöms 
tillgänglig.  
*Dörrar till miljöhus skall förses med öppningshjälp, kontrolleras i vidare projektering. 
 
Tvättstuga  
Plats för egen tvättutrustning redovisas i badrum, tillgängligt placerad i entreplan.  
 
BBR 3:148 Tillgängliga och användbara bostadskomplement: förvaringsutrymmen. 
Lämplig plats för placering rullstol i frd i anslutning till respektive bostad. Detta uppfyller grundkrav. 
*Förbereds med framdragen el (för laddning av permobil) i fortsatt projektering samt tröskelhöjd bevakas att ej 
överstiga 20mm. 
 
 
BOSTÄDER 
 
Dörrar 
Fritt passagemått med dörren öppen 90° är för entrédörr min 800 mm enl. SS 91 42 21. 
Fritt passagemått med dörren öppen 90° är för innerdörr min 760 mm enl. SS 91 42 21. 
Tröskelhöjd ska bevakas i vidare projektering.  
 
Badrum (BBR 3:1453/ SS 91 42 21) 
Hygienrum i med plats för tvättutrustning, dusch, och wc. Uppfyller funktion och utrymmeskrav samt 
betjäningsytor. 
 
Sovrum (SS 91 42 21) 
Plats för sovalkov finns. Uppfyller funktionskrav. (Boverkets definition på alkov är en hörna/två väggar.) 
 
Förvaring 
Inom varje bostad uppfylls krav på förvaring; kläder, linne och städ.  
 
Kök och matplats, (SS 91 42 21) 
Dimensionerade för antal personer som bostaden är avsedd för, samt en rullstol.  Funktionskrav och krav på 
betjäningsytor uppfylls. 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vardagsrum 
Yta för umgänge (sittgrupp) dimensionerad för antal personer som bostaden är avsedd för, samt en rullstol.  
Funktionskrav och krav på betjäningsytor uppfylls. 
 
 
Övrigt 
Bevaka vid fortsatt projektering och produktion att plana ytor utförs vid entréer och ramper samt att miljöhusen 
förses med öppningshjälp. 

 

SLUTLIGT OMDÖME FÖR PROJEKTERINGEN 

Redovisat bygglov Bro Trädgårdsstad, radhus CV1, 2 och 3, uppfyller gällande utformnings och funktionskrav 
som rör tillgänglighet i bygglovs skedet. Radhusen uppfyller samtliga bostadsfunktioner på entréplan, anlagda 
uteplatser är tillgängliga, parkering och sophantering finns inom erforderliga avstånd till respektive bostad. 
Syn ska genomföras efter avslutad entreprenad. 
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Från: Malte Hansson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Extern remiss Attunda BYGG.2022.116
Datum: den 7 april 2022 12:55:55
Bilagor: ATT00001.png

Gällande remissförfrågan, BYGG.2022.116, Brogård 1:215.
 
I avsnitt 4.4 och 4.7.1 i brandskyddsbeskrivningen om särskilda krav vid tätt placerade byggnader
och Brandcellsgräns i yttertak/yttervägg framgår:
Där miljöhus placeras närmare radhus än 8 m ska en av ytterväggarna utföras i brandteknisk klass
EI 30. I det fall väggen har fönster kan det även bli aktuellt att klassa fönstren, beroende på
avstånd och storlek. Vidare framgår att; Det kan eventuellt bli aktuellt med brandcellsgräns i
miljöhusen yttervägg och yttertak.
 
Brandkåren Attunda ser betydande risker med bränder i miljörum och radhusbränder och anser
därför att i det fall man kommer understiga erforderliga avstånd mellan miljöhus och radhus
anordnar brandcellsgränser i såväl ytterväggar som tak.
 
Brandkåren Attunda har i övrigt inga synpunkter och ser inget hinder till att bevilja bygglov.
 
 

Med vänliga hälsningar

Malte Hansson 
Brandinspektör

 

Direkt:
Växel:

08-594 695 33
08-594 696 00

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:42
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>
Ämne: Extern remiss Attunda BYGG.2022.116
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.116

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.116
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 12st radhus
Fastighet: BROGÅRD 1:215
Ärendets skede: 01 Nytt Ärende
Detaljplan:
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Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Brandskydd

 

Meddela om ni har emot något att bygglov ges.

 

Yttrandet

Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 
 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.116
Mottagare: [malte.hansson@brandkaren-attunda.se]
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Från: Andrea Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden; Tomislav Dragoja
Ärende: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116
Datum: den 13 april 2022 13:54:10

Hej,
 
Synpunkt från Avfall:
Föreslagen avfallshanteringslösning med miljöhus på 33,6 kvm för 12 radhus (Brogård 1:215) kan
godkännas även om vi strävar efter avfallslösning med två fyrfackskärl per hushåll för alla småhus i
kommunen.
Synpunkt/fråga från Va:
Överlag ser det bra ut. Tre frågor:
 

Har fastighetsägaren tänkt att bilda samfälligheter för Brogård 1:215 och 1:216?
Jag kan inte se någon vattenmätarbrunn eller tekniskt hus där vi kan installera
vattenmätare. Hur tänkte Riksbyggen ordna med detta?
Hur dimensionerades dagvattensystemet? Kollar gärna på uträkningarna bakom dessa.

 
Ingen erinran från Gata/park/trafik.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafiktekniker
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:36
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.116
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.116

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.116
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 12st radhus
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Fastighet: BROGÅRD 1:215

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Avfall

Gata Parik Trafik

VA

 
Vi önskar ett samordnat yttrande från tekniska avdelningen.
 

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.116
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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Riksbyggen / topia landskapsarkitekter    Dagvattenhantering Bygglov / Trädgårdsstaden i Bro / 2202-04-21

Dagvatten från tak och mark leds 
över grönytor (regnbäddar) och till 
fördröjningsmagasin under mark. En 
dränledning med strypt utflöde kopplas till 
dagvattennätet för att sedan ledas vidare till 
stadsdelens dagvattendamm. 

Förråd och komplementsbyggnader förses 
med gröna tak (sedum). Gemensamma 
vistelseytor anläggs med stor del 
genomsläppliga material så som buskytor, 
gräs och grus (stenmjöl). 

Varje radhus har stuprör som leds till en 
vattentunna som möjliggör bevattning med 
regnvatten. Vid stora skyfall leds vatten från 
fastigheten vidare ut till Stenkaksvägen i 
söder.

Plan dagvattenhantering1:400 (A3)

fördröjningsmagasin

flödesriktning

flödesriktning vid skyfall

regnbädd/översilningsyta

gönt tak/sedum

FÖRKLARINGAR

material avrinningskoef. area (m2) reducerad yta klimatfaktor 1.25

Grönt tak (40mm sedum) 0,6 116 6699,,6600 m2 8877,,0000 m2

Tak 0,9 757 668811,,3300 m2 885511,,6633 m2

Asfalt 0,8 338 227700,,4400 m2 333388,,0000 m2

Stensatt yta betongmarksten med grusfog 0,7 426 229988,,2200 m2 337722,,7755 m2

Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark 0,2 270 5544,,0000 m2 6677,,5500 m2

Planteringsyta, Gräsyta 0,15 723 110088,,4455 m2 113355,,5566 m2

Avrinningskoefficienter enligt Svensk Vattens publikation P90 multiplicerat med 1,25 för 
ansatt klimatfaktor vid nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter. 1.20 för längre 
varaktighet.

totalsumma reducerad yta 11  448811,,9955 m2 11  885522,,4444 m2

fördröjningsbehov volym(m3) volym(m3)

Magasinstorlek vid 20 mm regn (10-årsregn 26 min varaktighet) 3300 m3 3377 m3

Magasinstorlek vid 31 mm (50 årsregn, dygnsnederbörd) 4466 m3 5577 m3

Magasinstorlek vid 70 mm (100 årsregn, dygnsnederbörd) 110044 m3 113300 m3

anläggningens fördröjningskapacitet djup (m) area(m2) volym(m3)

Ytlig fördröjning 0,15 40 66,,0000 m3

Fördröjning i regnbädd, makadam (porvolym 1/3) 0,5 24 33,,9966 m3

Fördröjning i magasin, makadam (porvolym 1/3) 0,5 180 2299,,7700 m3

sammanlagd fördröjningskapacitet 3399,,6666 m3

DAGVATTENHANTERING

BRO TRÄDGÅRDSSTAD BROGÅRD 1:215 (CV1-3)

Dimensionering av dagvattenhantering
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Från: Johan Fromell
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116 och TN 22/0018-65 - Intern remiss

Brogård 1:216 BYGG.2022.117
Datum: den 21 april 2022 15:03:42
Bilagor: image002.png

Dagvattenhantering Brogården 1-215.pdf
Dagvattenhantering Brogården 1-216.pdf

Hej igen Tomislav !
 
Nu har jag fått beräkning dagvattenhantering gällande BYGG.2022.116/BYGG.2022.117 avseende
Brogård 1:215/1:216, se bifogat.
Resterande svar i nedan mejl.
 
Har du ytterligare frågor så hör vänligen av dig.
 
Vänliga hälsningar
 
Johan Fromell
 
 

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

 

Från: Johan Fromell 
Skickat: den 21 april 2022 13:38
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116 och TN 22/0018-65 -
Intern remiss Brogård 1:216 BYGG.2022.117
 
Hej Tomislav !
 
Svar i rött i nedan mejl gällande BYGG.2022.116/BYGG.2022.117 avseende Brogård 1:215/1:216.
 
Dock saknas svar på dimensionerande dagvattensystem som jag återkommer med snarast jag har
svaret från LA.
 
Vänliga hälsningar
 
Johan Fromell
 
 

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
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Skickat: den 13 april 2022 14:04
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>; Riksbyggen <magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: VB: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116
 
Hej,
 
Här är svaret från tekniska.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Andrea Jansson <andrea.jansson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 13 april 2022 13:54
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>; Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116
 
Hej,
 
Synpunkt från Avfall:
Föreslagen avfallshanteringslösning med miljöhus på 33,6 kvm för 12 radhus (Brogård 1:215) kan
godkännas även om vi strävar efter avfallslösning med två fyrfackskärl per hushåll för alla småhus i
kommunen.
Synpunkt/fråga från Va:
Överlag ser det bra ut. Tre frågor:
 

Har fastighetsägaren tänkt att bilda samfälligheter för Brogård 1:215 och 1:216?
Svar: Det kommer vara en gemensam BRF.

Jag kan inte se någon vattenmätarbrunn eller tekniskt hus där vi kan installera
vattenmätare. Hur tänkte Riksbyggen ordna med detta?

Svar: Det finns 2 st miljöbyggnader, en för varje fastighet där det finns teknikrum för bla
plats för vattenmätere, se bifogat.

Hur dimensionerades dagvattensystemet? Kollar gärna på uträkningarna bakom dessa.
Svar: Se bifogat.

 
Ingen erinran från Gata/park/trafik.
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Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafiktekniker
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:36
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.116
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.116

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.116
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 12st radhus
Fastighet: BROGÅRD 1:215

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Avfall

Gata Parik Trafik

VA

 
Vi önskar ett samordnat yttrande från tekniska avdelningen.
 

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden
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Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.116
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-04-25     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 
st radhus, BROGÅRD 1:216 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för förslaget med stöd av 9 kap 

30 §, Plan- och bygglagen, PBL. 

2 Byggherren förslag till kontrollansvarig John Jakobsson med behörigheten 

K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 93 

Summa:   145 000 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen. 

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande Riksbyggen har den 17 mars 2022 kommit in med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus på fastigheten. 

Sökande har tagit fram utredningar som visar att detta förslag är bra ur bygg- 

och miljösynpunkt. Detta förslag är också planenligt. Det finns inte någon 

bestämmelse i detaljplanen för denna fastighet om våningshöjd för lokaler. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget då det är 

planenligt och uppfyller utformningskraven. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-04-25   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2022-03-17 

 Översiktsplan som inkom 2022-04-02 

 Situationsplan som inkom 2022-04-02 

 Situationsplan som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 040 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 050 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 060 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 070 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 080 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, fasad, sektion, 090 som inkom 2022-04-02 

 Ritning plan, fasad, sektion, 130 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, Plan, fasad som, 170 inkom 2022-04-02 

 Ritning, Plan, fasad som, 171 inkom 2022-04-02 

 Ritning, Plan, fasad som, 180 inkom 2022-04-02 

 Ritning, Plan, fasad som, 181 inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan, 40 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan ,50 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan ,60 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan ,70 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan ,80 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan ,90 som inkom 2022-04-02 

 Ritningar plan, fasad, sektion, 100 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan, fasad, 110 som inkom 2022-04-02 

 Ritning, plan, 130 som inkom 2022-04-02 

 Skunningyttrande tillgänglighet som inkom 2022-04-02 

 Yttrande Attunda som inkom 2022-04-07 

 Yttrande tekniska avdelningen som inkom 2022-04-13 

 Brev/skrivelse dagvatten som inkom 2022-04-21 

 Ritning, plan miljöhus som inkok 2022-04-21 

 Bemötande från sökande som inkom 2022-04-21 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 



61 BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51 - BMN 22/0003-4 BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51 : BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-04-25   

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande Riksbyggen har den 17 mars 2022 kommit in med en ansökan om 

bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus på fastigheten. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 1302 som vann laga kraft 

under 2017. 

Den anger att största byggnadsarean är 1 000 kvadratmeter för huvudbyggnad. 

Byggnader ska uppföras i minst två våningar. Högst antal våningar är tre. 

Högsta byggnadshöjd är 11 meter.  

Sökande har också gjort en geoteknisk undersökning som var ett villkor i 

detaljplanen. 

I planbeskrivningen framgår att detta område är Storgårdskvarter-Älvkvarnar 

(delområde 3). Dessa kvarter består av en blandning av flerbostadshus och 
småhus/radhus. Karaktären på bebyggelsen kommer här att vara i mer öppna 

storgårdskvarter i tre till fyra våningar. Både flerbostadshusen och 
markbostäderna är inordnad i en klassisk kvartersstruktur. I denna del kommer 
ett av kvarteren att integreras med en av områdets åkerholmar, där det också 

finns en fornlämning med älvkvarnar. Denna ska vara allmänt tillgänglig och 
regleras som natur/park på plankartan. På södra sidan huvudgatan möjliggörs 

bebyggelse i två till tre våningar. Här finns också mark utpekad som 
förskoletomt. 

Tillgänglighet 

Sökande har anlitat en tillgänlighetssakunnig som har tagit fram en utredning. 
Den visar att tillgänglighet uppfylls för projektet. 

 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Sökande har redovisat en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen 

har skickats till Attunda för samråd. Attunda har meddelat att de inte har något 
emot att bygglov ges, men brandklassningen när det gäller miljöhusen behöver 
följas upp vid tekniskt samråd. 

Buller 

Sökande har redovisat en bullerutredning som visar godkända värden för 

projektet. 



61 BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51 - BMN 22/0003-4 BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51 : BYGG.2022.117, Bygglov för nybyggnad av 10 stycken radhus, BROGÅRD 1:216, Brobäcksvägen 51

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
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Dagvatten 

Sökande har tagit fram en dagvattenutredning. Dagvatten följs upp vidare vid 
tekniskt samråd. 

Parkering 

Sökande har redovisat 1 parkeringsplats per radhus. Enligt planbeskrivningen 
ska det finnas 1,5 parkeringsplatser per radhus. Planbeskrivningen är inte 

bindande utan mer vägledande. Radhusen har också promenadavstånd till 
tågstationen vilket minskar behovet av en bil. 

Fri- och grönytor 

Söder om detta projekt finns ett större naturområde där boende kan röra på sig 
och barn kan leka fritt. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har remitterats till tekniska avdelningen. De har kommit in med ett 

yttrande med synpunkter för miljöhuset och en del synpunkter från VA-
enheten. Sökande har bemött detta. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har tagit fram utredningar som visar att detta förslag är bra ur bygg- 
och miljösynpunkt. Detta förslag är också planenligt. Det finns inte någon 

bestämmelse i detaljplanen för denna fastighet om våningshöjd för lokaler. 

 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar förslaget då det är 

planenligt och uppfyller utformningskraven. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 
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2022-04-25   

 
 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör bostäder med bra kvalité som gör att barn kan vistas och 

bo i detta område tryggt och säkert.  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2022-03-17 

2. Översiktsplan som inkom 2022-04-02 

3. Situationsplan som inkom 2022-04-02 

4. Situationsplan som inkom 2022-04-02 

5. Ritning, fasad, sektion, 040 som inkom 2022-04-02 

6. Ritning, fasad, sektion, 050 som inkom 2022-04-02 

7. Ritning, fasad, sektion, 060 som inkom 2022-04-02 

8. Ritning, fasad, sektion, 070 som inkom 2022-04-02 

9. Ritning, fasad, sektion, 080 som inkom 2022-04-02 

10. Ritning, fasad, sektion, 090 som inkom 2022-04-02 

11. Ritning plan, fasad,sektion, 130 som inkom 2022-04-02 

12. Ritning, Plan, fasad som, 170 inkom 2022-04-02 

13. Ritning, Plan, fasad som, 171 inkom 2022-04-02 

14. Ritning, Plan, fasad som, 180 inkom 2022-04-02 

15. Ritning, Plan, fasad som, 181 inkom 2022-04-02 

16. Ritning, plan, 40 som inkom 2022-04-02 

17. Ritning, plan ,50 som inkom 2022-04-02 

18. Ritning, plan ,60 som inkom 2022-04-02 

19. Ritning, plan ,70 som inkom 2022-04-02 

20. Ritning, plan ,80 som inkom 2022-04-02 

21. Ritning, plan ,90 som inkom 2022-04-02 

22. Ritningar plan, fasad, sektion , 100 som inkom 2022-04-02 

23. Ritning, plan, fasad , 110 som inkom 2022-04-02 

24. Ritning, plan, 130 som inkom 2022-04-02 

25. Sakkunningyttrande tillgänlighet som inkom 2022-04-02 

26. Yttrande Attunda som inkom 2022-04-07 

27. Yttrande tekniska avdelningen som inkom 2022-04-13 
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28. Brev/skrivelse dagvatten som inkom 2022-04-21 

29. Ritning, plan miljöhus som inkok 2022-04-21 

30. Bemötande från sökande som inkom 2022-04-21 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Härnevi 1:71 

 Brogård 1:151 

 Brogård 1:206 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

SAKKUNNIGYTTRANDE 

BYGGLOV 
 
OBJEKTSBESKRIVNING 

Uppdraget avser bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse‐ eller 
orienteringsförmåga av nybyggnation 22st radhus, samt tillhörande gemensam mark, angöring och parkering. 
Bostadens funktioner, samt gemensamma funktioner som sophantering, posthantering. 
Byggherre är Riksbyggen. 
Ritningarna har upprättats av Ahlsén arkitekterna. 
Underlag för granskning är FK. i PDF samt modellfiler i DWG-format daterad 2022-03-11. 
*Underlaget saknar littrering och rumsbeteckningar och granskning har därför gjorts i största möjliga mån 
utifrån underlagets detaljeringsnivå 
 

REGELKRAV 

PBF (2011-338), PBL (2010:900) och Svensk författarsamling (SFS 2011-238): Generella krav på tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Tillämpningsbestämmelser enligt BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 - BBR 29, Boverkets Byggregler, 
med tolkningsstöd i handboken Bygg Ikapp (Svensk Byggtjänst 2020).  
 
BBR hänvisar när det gäller lägenheter till SIS SS 914221: 2006. Kravet är grundläggande tillgänglighet.  
 

När det gäller yttre miljö hänvisas till BFS 2011:5 - ALM 2, Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten 
för delaktighet (tidigare Handisam). 

 

Angöring, parkering  
Anordnade RHP inom området finns att tillgå  inom 25m från respektive radhus entré för 20st av radhusen.. 
Undantag 2st radhus där sträckan är 28 resp. 34m. (1:216, grupp D) Avvikelsen bedöms godtagbar då vägen dit 
är hinderfri och det närmaste plan samt att en trafiksäker miljö har skapats mellan husen. 
 
BBR 3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar  
Från bostadsentre till angöring/parkering, bostadskomplement (rullstolsfrd) 
Angöringsplats (hämta/lämna med färdtjänst el. skjuts) finns inom 50 m. från respektive radhus-entre. 
 
Entré/trapphus (BBR 3:13/3:142/3:143)  
Redovisade planer uppfyller funktionsmått, friytor och betjäningsytor. 
Entréhall uppfyller krav på passage- och utrymmesmått.  
Korridorer/passager: Uppfyller funktionskrav på manöverytor och bredd. 
*Bevaka i vidare projektering att trösklar understiger 20mm. samt att inga mått minskar pga byggtoleranser etc. 
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ORIGO arkitekter AB 

Heleneborgsgatan 2A, 117 32 STOCKHOLM 

Telefon: 08-441 35 40, www.origoark.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrédörrar/balkongdörrar (BBR 3:143) 
Dörrar till entréer och förråd har godkänt fritt passagemått 9M, dvs fritt öppningsmått minst 80cm.  
Anslutande mark är plan, lutning understiger 1:50.  
 

Postboxar BBR 3:148 Tillgängliga och användbara bostadskomplement. 
Redovisad placering av brevlådor uppfyller krav på manöveryta, placerade på resp. uppfart inom 25m från entré.  
*Bevaka i vidare projektering att de placeras i tillgänglig höjd.  
 
Sop/återvinning, (BBR 3:422) Avfallsutrymmen,  
Två miljöhus redovisas, en på var sida om vägen, som understiger 50m från respektive entré. Vägen dit bedöms 
tillgänglig.  
*Dörrar till miljöhus skall förses med öppningshjälp, kontrolleras i vidare projektering. 
 
Tvättstuga  
Plats för egen tvättutrustning redovisas i badrum, tillgängligt placerad i entreplan.  
 
BBR 3:148 Tillgängliga och användbara bostadskomplement: förvaringsutrymmen. 
Lämplig plats för placering rullstol i frd i anslutning till respektive bostad. Detta uppfyller grundkrav. 
*Förbereds med framdragen el (för laddning av permobil) i fortsatt projektering samt tröskelhöjd bevakas att ej 
överstiga 20mm. 
 
 
BOSTÄDER 
 
Dörrar 
Fritt passagemått med dörren öppen 90° är för entrédörr min 800 mm enl. SS 91 42 21. 
Fritt passagemått med dörren öppen 90° är för innerdörr min 760 mm enl. SS 91 42 21. 
Tröskelhöjd ska bevakas i vidare projektering.  
 
Badrum (BBR 3:1453/ SS 91 42 21) 
Hygienrum i med plats för tvättutrustning, dusch, och wc. Uppfyller funktion och utrymmeskrav samt 
betjäningsytor. 
 
Sovrum (SS 91 42 21) 
Plats för sovalkov finns. Uppfyller funktionskrav. (Boverkets definition på alkov är en hörna/två väggar.) 
 
Förvaring 
Inom varje bostad uppfylls krav på förvaring; kläder, linne och städ.  
 
Kök och matplats, (SS 91 42 21) 
Dimensionerade för antal personer som bostaden är avsedd för, samt en rullstol.  Funktionskrav och krav på 
betjäningsytor uppfylls. 
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Vardagsrum 
Yta för umgänge (sittgrupp) dimensionerad för antal personer som bostaden är avsedd för, samt en rullstol.  
Funktionskrav och krav på betjäningsytor uppfylls. 
 
 
Övrigt 
Bevaka vid fortsatt projektering och produktion att plana ytor utförs vid entréer och ramper samt att miljöhusen 
förses med öppningshjälp. 

 

SLUTLIGT OMDÖME FÖR PROJEKTERINGEN 

Redovisat bygglov Bro Trädgårdsstad, radhus CV1, 2 och 3, uppfyller gällande utformnings och funktionskrav 
som rör tillgänglighet i bygglovs skedet. Radhusen uppfyller samtliga bostadsfunktioner på entréplan, anlagda 
uteplatser är tillgängliga, parkering och sophantering finns inom erforderliga avstånd till respektive bostad. 
Syn ska genomföras efter avslutad entreprenad. 
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Från: Malte Hansson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Extern remiss Attunda BYGG.2022.117
Datum: den 7 april 2022 12:49:49
Bilagor: ATT00001.png

Gällande remissförfrågan, BYGG.2022.117, Brogård 1:216.
 
I avsnitt 4.4 och 4.7.1 i brandskyddsbeskrivningen om särskilda krav vid tätt placerade byggnader
och Brandcellsgräns i yttertak/yttervägg framgår:
Där miljöhus placeras närmare radhus än 8 m ska en av ytterväggarna utföras i brandteknisk klass
EI 30. I det fall väggen har fönster kan det även bli aktuellt att klassa fönstren, beroende på
avstånd och storlek. Vidare framgår att; Det kan eventuellt bli aktuellt med brandcellsgräns i
miljöhusen yttervägg och yttertak.
 
Brandkåren Attunda ser betydande risker med bränder i miljörum och radhusbränder och anser
därför att i det fall man kommer understiga erforderliga avstånd mellan miljöhus och radhus
anordnar brandcellsgränser i såväl ytterväggar som tak.
 
Brandkåren Attunda har i övrigt inga synpunkter och ser inget hinder till att bevilja bygglov.
 

Med vänliga hälsningar

Malte Hansson 
Brandinspektör

 

Direkt:
Växel:

08-594 695 33
08-594 696 00

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:44
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>
Ämne: Extern remiss Attunda BYGG.2022.117
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.117

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.117
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 10 st radhus
Fastighet: BROGÅRD 1:216
Ärendets skede: 01 Nytt Ärende
Detaljplan:

Ärendet
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Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Brandskydd.

 

Meddela om ni har något emot att bygglov ges.

Sökande kommer komplettera snarast med fler ritningar meddela om ni behöver dessa.

 

Yttrandet

Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.117
Mottagare: [Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>]
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Från: Andrea Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden; Tomislav Dragoja
Ärende: TN 22/0018-65 - Intern remiss Brogård 1:216 BYGG.2022.117
Datum: den 13 april 2022 14:00:20

Hej,
 
Synpunkt från Avfall:
Föreslagen avfallshanteringslösning med miljöhus på 33,6 kvm för 10 radhus (Brogård 1:216)  kan
godkännas även om vi strävar efter avfallslösning med två fyrfackskärl per hushåll för alla småhus i
kommunen.
 
Synpunkt/fråga från Va:
Överlag ser det bra ut. Tre frågor:
 

Har fastighetsägaren tänkt att bilda samfälligheter för Brogård 1:215 och 1:216?
Jag kan inte se någon vattenmätarbrunn eller tekniskt hus där vi kan installera
vattenmätare. Hur tänkte Riksbyggen ordna med detta?
Hur dimensionerades dagvattensystemet? Kollar gärna på uträkningarna bakom dessa.

 
Ingen erinran från Gata/park/trafik.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafiktekniker
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:39
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.117
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.117

 

Remiss
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Diarienummer: BYGG.2022.117
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 10 st radhus
Fastighet: BROGÅRD 1:216

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Avfall

Gata Park Trafik

VA

Vi önskar ett samordnat yttrande från tekiska avdelningen.

Om ni har behov av planer och fasader så kommer sökande skicka in dessa snarast.

 

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.117
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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material avrinningskoef. area (m2) reducerad yta klimatfaktor 1.25

Grönt tak (40mm sedum) 0,6 90 5544,,0000 m2 6677,,5500 m2

Tak 0,9 659 559933,,1100 m2 774411,,3388 m2

Asfalt 0,8 350 228800,,0000 m2 335500,,0000 m2

Stensatt yta betongmarksten med grusfog 0,7 90 6633,,0000 m2 7788,,7755 m2

Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark 0,2 168 3333,,6600 m2 4422,,0000 m2

Planteringsyta, Gräsyta 0,15 497 7744,,5555 m2 9933,,1199 m2

Avrinningskoefficienter enligt Svensk Vattens publikation P90 
multiplicerat med 1,25 för ansatt klimatfaktor vid nederbörd med 
kortare varaktighet än 60 minuter. 1.20 för längre varaktighet.

totalsumma reducerad yta 11  009988,,2255 m2 11  337722,,8811 m2

fördröjningsbehov volym(m3) volym(m3)

Magasinstorlek vid 20 mm regn (10-årsregn 26 min varaktighet) 2222 m3 2277 m3

Magasinstorlek vid 31 mm (50 årsregn, dygnsnederbörd) 3344 m3 4433 m3

Magasinstorlek vid 70 mm (100 årsregn, dygnsnederbörd) 7777 m3 9966 m3

anläggningens fördröjningskapacitet djup (m) area(m2) volym(m3)

Ytlig fördröjning 0,25 18 44,,5500 m3

Fördröjning i regnbädd, makadam (porvolym 1/3) 0,5 5 00,,8833 m3         

Fördröjning i magasin, makadam (porvolym 1/3) 0,3 120 1111,,8888 m3

Fördröjning i magasin, makadam (porvolym 1/3) 0,5 70 1111,,5555 m3

sammanlagd fördröjningskapacitet 2288,,7766 m3

Riksbyggen / topia landskapsarkitekter     Dagvattenhantering Bygglov / Trädgårdsstaden i Bro / 2202-04-21

Dagvatten från tak och mark leds över 
grönytor (regnbäddar), grusytor under trädäck 
och till fördröjningsmagasin under mark. En 
dränledning med strypt utflöde kopplas till 
dagvattennätet för att sedan ledas vidare till 
stadsdelens dagvattendamm. 

Förråd och komplementsbyggnader förses 
med gröna tak (sedum). En ränndal skär 
av dagvatten från anslutande parkering 
(grannfastigehten). I söder anläggs en 
regnbädd och översilningsyta.

Varje radhus har stuprör som leds till en 
vattentunna som möjliggör bevattning med 
regnvatten. Vid stora skyfall leds vatten från 
fastigheten vidare ut till naturmarken i öster 
och söder.

DAGVATTENHANTERING

BRO TRÄDGÅRDSSTAD BROGÅRD 1:216 (CV2)

Plan dagvattenhantering1:400 (A3)

fördröjningsmagasin

flödesriktning

flödesriktning vid skyfall

regnbädd/översilningsyta

gönt tak/sedum

FÖRKLARINGAR

Dimensionering av dagvattenhantering
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Från: Johan Fromell
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116 och TN 22/0018-65 - Intern remiss

Brogård 1:216 BYGG.2022.117
Datum: den 21 april 2022 15:03:42
Bilagor: image002.png

Dagvattenhantering Brogården 1-215.pdf
Dagvattenhantering Brogården 1-216.pdf

Hej igen Tomislav !
 
Nu har jag fått beräkning dagvattenhantering gällande BYGG.2022.116/BYGG.2022.117 avseende
Brogård 1:215/1:216, se bifogat.
Resterande svar i nedan mejl.
 
Har du ytterligare frågor så hör vänligen av dig.
 
Vänliga hälsningar
 
Johan Fromell
 
 

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

 

Från: Johan Fromell 
Skickat: den 21 april 2022 13:38
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116 och TN 22/0018-65 -
Intern remiss Brogård 1:216 BYGG.2022.117
 
Hej Tomislav !
 
Svar i rött i nedan mejl gällande BYGG.2022.116/BYGG.2022.117 avseende Brogård 1:215/1:216.
 
Dock saknas svar på dimensionerande dagvattensystem som jag återkommer med snarast jag har
svaret från LA.
 
Vänliga hälsningar
 
Johan Fromell
 
 

Sollentunavägen 46 | 191 40  Sollentuna
070 - 230 19 11
Johan.fromell@kjbab.se
www.kjbab.se

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
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Skickat: den 13 april 2022 14:04
Till: Johan Fromell <johan.fromell@kjbab.se>; Riksbyggen <magnus.forsling@riksbyggen.se>
Ämne: VB: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116
 
Hej,
 
Här är svaret från tekniska.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Andrea Jansson <andrea.jansson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 13 april 2022 13:54
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>; Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: TN 22/0018-64 - Intern remiss Brogård 1:215, BYGG.2022.116
 
Hej,
 
Synpunkt från Avfall:
Föreslagen avfallshanteringslösning med miljöhus på 33,6 kvm för 12 radhus (Brogård 1:215) kan
godkännas även om vi strävar efter avfallslösning med två fyrfackskärl per hushåll för alla småhus i
kommunen.
Synpunkt/fråga från Va:
Överlag ser det bra ut. Tre frågor:
 

Har fastighetsägaren tänkt att bilda samfälligheter för Brogård 1:215 och 1:216?
Svar: Det kommer vara en gemensam BRF.

Jag kan inte se någon vattenmätarbrunn eller tekniskt hus där vi kan installera
vattenmätare. Hur tänkte Riksbyggen ordna med detta?

Svar: Det finns 2 st miljöbyggnader, en för varje fastighet där det finns teknikrum för bla
plats för vattenmätere, se bifogat.

Hur dimensionerades dagvattensystemet? Kollar gärna på uträkningarna bakom dessa.
Svar: Se bifogat.

 
Ingen erinran från Gata/park/trafik.
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Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafiktekniker
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 april 2022 12:36
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.116
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovenheten
 

 BYGG.2022.116

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.116
Ärendet avser: Bygglov och marklov för nybyggnad av 12st radhus
Fastighet: BROGÅRD 1:215

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Avfall

Gata Parik Trafik

VA

 
Vi önskar ett samordnat yttrande från tekniska avdelningen.
 

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-04-15.

 

För bygg- och miljönämnden
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Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.116
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-05-09     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.502, Rivningslov för rivning av 2st 
byggnader, BROGÅRD 1:88 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om rivningslov för rivning av 

två byggnader på fastigheten Brogård 1:88 med stöd av 9 kap. 10 §, 

Plan- och bygglagen (PBL).  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
 

Rivningslov, avslag 4 670 kr 
Grannhörande 2 856 kr 
Kungörelse     278 kr 

 Summa:  7 804 kr 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Ett eventuellt 

överklagande ska vara skriftligt och ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 
inom tre veckor från det datum du har tagit del av beslutet. Överklagandet 
ställs till Länsstyrelsen men skickas till: Upplands-Bro Kommun, 

Bygg- och Miljönämnden, 196 81 Kungsängen. 

Detta beslut med tillhörande handlingar skickas för kännedom till sökande 

samt kungörs i Post och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga kraft tre veckor 
efter att sökande tagit del av beslutshandlingarna, fyra veckor efter kungörelsen 
om ingen överklagar. 

Sammanfattning 

Brohof golfanläggning söker rivningslov för rivning av 2 äldre byggnader på 

fastigheten Brogård 1:88, Brogårdsvägen 3. 

Detaljplanen har beteckning 0315. Planområdet är beläget söder om Bro 

samhälle och i direkt i anslutning till Mälaren. Området avgränsas i öster av 

Nygårds Industriområde med mera och i väster av bostadsområde Tegelhagen, 

och Rättarboda. Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat som en 

kulturmiljö av lokalt intresse i FÖP landsbygd och i kommunens 

kulturmiljöprogram. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-12-23 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-05-09    

 
 

 Utredning om kulturvärde, (sökande) som inkom 2021-12-23 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-02-04 

Ärendet 

Brohof golfanläggning söker rivningslov för rivning av 2 äldre byggnader på 

fastigheten Brogård 1:88, Brogårdsvägen 3. 

Detaljplanen har beteckning 0315. Planområdet är beläget söder om Bro 

samhälle och i direkt i anslutning till Mälaren. Området avgränsas i öster av 

Nygårds Industriområde m.m. och i väster av bostadsområde Tegelhagen, och 

Rättarboda. Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat som en 

kulturmiljö av lokalt intresse i FÖP landsbygd och i kommunens 

kulturmiljöprogram. 

Ur Utlåtande från kommunens kulturmiljöansvarig: ”Det berörda området runt 

Brogård har i vissa delar kvar en läsbarhet kring dess funktion som säteri och 

storjordbruk genom flygelbyggnader från 1700-tal, mangårdsbyggnad från 

1800-tal, en rak och allékantad infartsväg samt stora välbevarade 

ekonomibyggnader från tiden för skiftet 1800-/1900-tal. Grindstugan utgör en 

del av miljön som trots yttre förändringar besitter ett samhällshistorisk och 

socialhistoriskt värde och är således fortsatt en del av läsbarheten kring 

Brogårds funktion som tidigare säteri. I nuvarande detaljplan är Grindstugan 

märkt med q1. ”Värdefull miljö. Ändring av byggnad eller mark får inte 

förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen”. Ett litet q 

betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får 

förvanskas. Detta är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. En 

rivning bedöms därför inte gå i linje med gällande detaljplan. Enligt 

rivningsansökan är huset i dåligt skick, men enligt PBL 8 kap. 14 § ska ett 

byggnadsverk hållas i vårdat skick. 

Vattentornet framstår idag främst som en ruin. Trots det långt gångna och 

pågående förfallet bedöms byggnaden tillföra något positivt till omgivningen 

och det finns i det ett kulturhistoriskt värde som är bevarandevärt. 

Sammanfattningsvis bedöms det som olämpligt att riva byggnaderna. 

Byggnaderna bör inte rivas. Byggnaderna besitter kulturhistoriska värden som 

vi bör värna och de ingår i en helhet som fortfarande har bevarandevärde i 

kulturvärden. Grindstugan har i detaljplan en q-märkning som är det starkaste 

skyddet en byggnad kan få i en detaljplan. Fastighetsägaren behöver hitta vägar 

att renovera eller iaktta säkerhetsåtgärder för byggnaderna, och framöver ha en 

hållbar förvaltning av dem. Grindstugan har tidigare fungerat som bostad åt 

arbetare och sommarboende, men i framtiden kan samma byggnad ha en annan 

funktion och samtidigt bevara de kulturhistoriska värdena och vara en tillgång 

för hela omgivningen”. 

Bygglovsenheten har gjort en intresseavvägning i ärendet, den enskilde 

fastighetsägarens intresse att riva väger i detta fall lättare än det tyngre 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-05-09    

 
 

allmänna intresset för den lokala kulturmiljön, detaljplanens funktion och 

förvanskningsförbudet. De bör föreläggas om underhållsutredning gällande 

båda byggnaderna och även efter det föreläggas att underhålla dem. 

Bygglovsenheten bedömer att det är lämpligt att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om rivningslov för rivning av 2 byggnader på fastigheten 

Brogård 1:88 med stöd av 9 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-12-23 

2. Utredning om kulturvärde, (sökande) som inkom 2021-12-23 

3. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-02-04 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Husby 4:3 

 Husby 4:2 

 Husby 1:23 

 Brogård 1:9 

 Brogård 1:11 
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  YTTRANDE 1 (2)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

 Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-02-04   BYGG.2021.502 
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Yttrande. Rivningslov för byggnader. Brogård 
1:88  
 

På begäran lämnas yttrande för rivningslov av två byggnader på fastigheten 

Brogård 1:88. Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat som en 

kulturmiljö av lokalt intresse i FÖP landsbygd och i kommunens 

kulturmiljöprogram. Tidigare ingick även fastigheten i ett område som var 

utpekat som riksintresse för kulturmiljön.  

Beslutet om att upphäva riksintresset för kulturmiljön motiverades främst med 

anledning av det tidigare omgivande odlingslandskapets omvandling till 

golfbana. Det tidigare odlingslandskapet omvandling till golfbana innebar att 

delar av riksintressets värdebärande egenskaper och uttryck skadades på ett sätt 

som inte motiverar ett fortsatt riksintresse för kulturmiljön i sin helhet. 

Omdaningen av det tidigare godspräglande landskapet till golfbana har medfört 

en avsevärd minskad läsbarhet av området som helhet. Därmed inte sagt att 

området helt saknar kulturhistoriska värden som vi fortsatt bör värna.  

Det berörda området runt Brogård har i vissa delar kvar en läsbarhet kring dess 

funktion som säteri och storjordbruk genom flygelbyggnader från 1700-tal, 

mangårdsbyggnad från 1800-tal, en rak och allékantad infartsväg samt stora 

välbevarade ekonomibyggnader från tiden för skiftet 1800-/1900- tal.  

Grindstugan utgör en del av miljön som trots yttre förändringar besitter ett 

samhällshistorisk och socialhistoriskt värde och är således fortsatt en del av 

läsbarheten kring Brogårds funktion som tidigare säteri. I nuvarande detaljplan 

är Grindstugan märkt med q1. ”Värdefull miljö. Ändring av byggnad eller 

mark får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen”. Ett 

litet q betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får 

förvanskas. Detta är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. En 

rivning bedöms därför inte gå i linje med gällande detaljplan. Enligt 

rivningsansökan är huset i dåligt skick, men enligt PBL 8 kap. 14 § ska ett 

byggnadsverk hållas i vårdat skick.  

Vattentornet framstår idag främst som en ruin. Trots det långt gångna och 

pågående förfallet bedöms byggnaden tillföra något positivt till omgivningen 

och det finns i det ett kulturhistoriskt värde som är bevarandevärt. 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-02-04   

 

 

Konstruktionen bidra positivt till omgivningen med upplevelse och 

miljöskapande värden. En rivning av byggnaden vore därför opassande då 

dessa värden skulle gå förlorade. Däremot bör lämpliga säkerhetsåtgärder 

betänkas.  

Sammanfattningsvis bedöms det som olämpligt att riva byggnaderna. 

Byggnaderna bör inte rivas. Byggnaderna besitter kulturhistoriska värden som 

vi bör värna och de ingår i en helhet som fortfarande har bevarandevärda 

kulturvärden. Grindstugan har i detaljplan en q-märkning som är det starkaste 

skyddet en byggnad kan få i en detaljplan. Fastighetsägaren behöver hitta vägar 

att renovera eller iaktta säkerhetsåtgärder för byggnaderna, och framöver ha en 

hållbar förvaltning av dem. Grindstugan har tidigare fungerat som bostad åt 

arbetare och sommarboende, men i framtiden kan samma byggnad ha en annan 

funktion och samtidigt bevara de kulturhistoriska värdena och vara en tillgång 

för hela omgivningen.  

 

Rasmus Sjödahl 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(15)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-05-09    

Bygg- och miljönämnden 
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TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt 
byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, 
Typsnittsvägen 1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar för fastigheten Bro-Skällsta 1:138, 

Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun att förelägga 

 såsom ägare av fastigheten  

Bro-Skällsta 1:138 att riva Byggnad A. Rivning ska ha utförts senast tre 

månader efter att fastighetsägaren har delgetts detta beslut. Byggnad A visas 

och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i 

bilaga 2 s. 1–12. 

Föreläggandet om rivning förenas med ett löpande vite för 

 om 1 500 000 kr för varje period om tre månader 

som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 

tre månader. Föreläggandet om rivning förenat med vite gäller omedelbart och 

beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får 

Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på 

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

_____________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På fastigheten Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2019 byggts ett 

flertal byggnader, byggnaderna A, B och C, intill järnvägen utan att det har 

sökts bygglov för dem.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

Två byggnader, Byggnad A och Byggnad B ligger endast cirka 5–7 meter från 

närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och 

har avslutats efter maj 2013. 

Efter att fastighetsägaren har tagit del av förslag till beslut har en mindre del av 

Byggnad A som uppfördes efter maj 2013 samt hela Byggnad B rivits. 

Byggnad C bedömer Bygglovsenheten vara preskriberad och kan därför inte bli 

föremål för ett ingripande längre. 

Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse industriändamål, men 

omfattas också delvis av naturmark. Eftersom den kvarvarande delen av 

Byggnad A ligger delvis på naturmark respektive prickmark, men också ytterst 

nära järnvägen kan för byggnaden inte beviljas bygglov i efterhand. 

Byggnad A ska därför rivas. 

Fastighetsägaren har den 1 mars 2022 fått ett tidigare sökt rivningslov, men har 

för avsikt att riva endast en liten del av Byggnad A som också numera har 

tagits bort. Större delen av Byggnad A vill fastighetsägaren inte riva, eftersom 

denna del av byggnaden anser fastighetsägaren vara preskriberad. 

Bygglovsenheten föreslår därför att kvarvarande del av Byggnad A ska tas bort 

med stöd av rättelseföreläggande. Beslutet om att riva byggnaden ska gälla 

omedelbart, eftersom byggnaden begränsar väsentligt möjlighet till 

räddningsinsatser inom järnvägsområdet. Eftersom fastighetsägaren vägrar att 

riva byggnaden ska föreläggandet förenas med ett vite fastställt utifrån behovet 

att räddningsinsatser ska kunna ske ohindrat inom området. 

Beslutsunderlag 

 Ortfoton från fastigheten 

 Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Anteckning samtal med Janne Pettersson 29 november 2021 

 Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

 Förslag till beslut 15 december 2021 

 Yttrande 12 januari 2022 

 Information 12 januari 2022 

 Fotografier 12 januari 2022  

 Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

 Bilder från tillsynsbesök 9 mars 2022 

 Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

 Beslut om återremiss 10 mars 2022 

 Förslag till beslut 27 april 2022 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

 Yttrande 3 maj 2022 

 Tjänsteskrivelse 9 maj 2022 

Ärendet 

Fastighetsägare 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs fastighetsägaren för 

yttrande den 15 december 2021 samt 27 april 2022 via e-post och brev. Den 

enskilde yttrade sig över tidigare förslag till beslut, se bilagorna 6–10. 

Aktuella bestämmelser 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bland annat nybyggnad. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 
eller ett beslut enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att den 
åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 

Förslag och motivering till beslut 

Byggnaderna A, B och C är byggnader respektive nybyggnader enligt 

1 kap. 4 § PBL och har på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 uppförts på område 

avsett för naturmark, se detaljplan 9501, samt i område avsett för 

industriändamål, se detaljplan 8712. Det krävs därför bygglov för byggnaderna. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

Alla tre byggnader har uppförts på naturmark (enbart del av Byggnad A) 

respektive prickmark (alla tre byggnader), och utan att det för byggnaderna har 

sökts bygglov respektive fåtts startbesked för att få påbörja byggnationen. 

Byggnad A (se bilaga 1 samt i bilaga 2 s. 1–12) började byggas mellan åren 

2010 och 2011 och avslutades byggas efter maj 2013. Det har därför inte gått 

tio år sedan överträdelsen att bygga Byggnad A har avslutats. 

Byggnad B (se bilaga 1 samt s. 13–17 i bilaga 2) började byggas år 2014 och 

byggdes klart efter år 2018. Inte heller här har det gått tio år sedan byggnaden 

avslutades uppföras. 

Byggnad C (se bilaga 1 samt s. 18 i bilaga 2) har uppförts mellan juni 2011 och 

april 2012. Enligt Bygglovsenheten går det därför inte att bevisa att byggnaden 

har varit färdigställd kortare tid än tio år. Byggnad C kan därför inte bli 

föremål för ingripande. 

Hela Byggnad B samt den del av Byggnad A som fortsattes uppföras efter 

år 2011 konstaterades den 9 mars 2022 vara borttagna. Dessa konstruktioner är 

inte heller föremål för ingripande längre. 

Enligt Trafikverket bör generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det 

möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 

parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. 

Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 

bebyggelsen. 

Enligt Bygglovsenhetens bedömning befinner sig Byggnad A cirka 5–7 meter 

från närmaste spårmitt. Enligt Trafikverket bör inom sådant avstånd 

bebyggelse absolut inte tillåtas. Med anledning av byggnadens placering på 

naturmark och prickmark samt att det står mycket närmare järnvägen än 

30 meter från närmaste spårmitt bedömer Bygglovsenheten att bygglov inte 

kan beviljas i efterhand. Fastighetsägaren ska därför inte föreläggas att söka lov 

i efterhand. 

Fastighetsägare för Bro-Skällsta 1:138 är idag  

Björnentreprenad Aktiebolag var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att byggnaderna A, B och C började byggas på 

fastigheten, se bilaga 5. 

Den 2 november 2021 träffade tillsynsinspektörerna 

 som är ledamot i fastighetsbolaget och därmed företrädare 

för fastighetsägaren. är dessutom VD för 

som fortfarande har verksamhet på fastigheten.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

 har under tillsynsbesök uppgett till Bygglovsenheten att 

dåvarande fastighetsägaren har fått klartecken för att uppföra byggnaderna 

längs med järnvägen från tidigare chef för exploateringsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun samt från Trafikverket. 

Bygglovsenheten föreligger inte sådan dokumentation att fastighetsägaren har 

fått ett godkännande för aktuella byggnader varken från kommunens Bygg- och 

miljönämnd eller från Trafikverket. Med beaktande av byggnadernas placering 

bedömer Bygglovsenheten ett sådant förhållande dessutom som väldigt 

osannolikt. Fastighetsägaren har inte heller lämnat in sådan dokumentation i 

ärendet. 

Den 29 november 2021 ringde tillsynshandläggaren  och 

meddelade honom att byggnaderna närmast järnvägen, Byggnad A och B, står 

på naturmark och prickmark. Tillsynshandläggaren informerade att på grund av 

detta och att byggnaderna hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång 

till järnvägsområdet behöver byggnaderna tas bort. meddelade 

att byggnaderna behövs för företaget  eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Han uppgav 

vidare att han inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. 

Den 15 december 2021 skickade Bygglovsenheten de enskilda ett förslag till 

beslut, bilaga 6. 

 inkom den 

12 januari 2022 med följande yttrande över förslag till beslut från den 

15 december 2021: 

Bolagen har påbörjat arbete med att så snart som möjligt ansöka om 

rivningslov. Arbetet med ansökan påbörjades redan i mitten/slutet av december 

2021. Kontakt angående rivning av byggnaderna togs då bland annat med 

Samhällsbyggnadskontoret och Trafikverket. På grund av jul- och 

nyårsledigheter har det dock varit svårt att hitta en kontrollansvarig som kunnat 

bistå i ärendet. Bolagen väntar också på en nybyggnadskarta som de beställt 

från kommunen att bifoga ansökan som situationsplan. 

Ansökan om rivningslov kommer att avse hela den byggnad som i Kontorets 

förslag till beslut benämnts Byggnad B (”Byggnad B”) samt en del av den 

byggnad som i förslaget benämnts Byggnad A (”Byggnad A”). Skälen för att 

ansökan inte avser hela byggnaden A redovisas nedan. Så snart ansökan är 

färdigställd och inlämnad till Kontoret är det Adressaternas förhoppning att 

Kontoret handlägger ansökan med sådan skyndsamhet att rivningsarbetena kan 

slutföras innan nämnden sammanträder den 10 mars 2022. 

Enligt 11 kap. 20 § PBL gäller att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

tid. Byggnadsnämnden får dock inte besluta om ett föreläggande om det har 

förflutit mer än tio år från överträdelsen. Preskriptionstiden ska räknas från när 

överträdelsen begicks. Det är tillsynsmyndigheten som ska visa att det funnits 

förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande enligt PBL. I detta 

ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en invändning 

om till exempel preskription (se bl.a. MÖD 2020:32). 

Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i 

vart fall den 15 mars 2011. Av bifogade bilder (bilaga 9) framgår tydligt att 

arbetet med att uppföra byggnaden vid denna tidpunkt var helt slutfört, det vill 

säga det har därefter inte varit fråga om något pågående byggnadsföretag. I 

samband med att arbetet med att uppföra byggnaden slutförts har 

preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL börjat löpa avseende 

nybyggnadsåtgärden. Eftersom överträdelsen begicks för mer än tio år sedan är 

nybyggnadsåtgärden preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL och 

det saknas förutsättningar för nämnden att besluta om rättelseföreläggande 

avseende denna del av byggnaden. 

Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 71,02 kvm utförts på 

Byggnad A någon gång mellan maj 2013 och maj/juni 2015 samt att mindre än 

tio år förflutit sedan denna överträdelse begicks. Adressaterna avser att ansöka 

om rivningslov avseende tillbyggnaden i syfte att vidta rättelse i denna del. Det 

bestrids dock att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca två till fyra år efter att 

Byggnad A uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon 

preskriptionsbrytande verkan eller att denna på annat sätt medfört att 

överträdelsen vad avser nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en 

senare tidpunkt. 

Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft 

innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock enligt 11 kap. 38 § PBL 

möjlighet att i beslut om föreläggande förordna att beslutet ska gälla 

omedelbart. Det är inte avsett att 11 kap. 38 § PBL ska få generell användning, 

utan byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av ett 

förordnande att det aktuella beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska därvid 

särskilt ta hänsyn till, om det finns anledning att misstänka åtgärder i 

förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten att särskild skyndsamhet 

krävs vid genomförande av de berörda åtgärderna (se Didón med flera, Plan- 

och bygglagen, Version 10, JUNO, kommentaren till 11 kap. 38 §). Vad gäller 

bestämmelsens tillämpning, torde viss vägledning kunna sökas i den praxis 

som utvecklats i anslutning till 26 kap. 26 § miljöbalken, se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16 (se Blomberg 

och Svensson, Plan- och bygglag 11 kap. 38 §, Lexino 2021-10-01, JUNO). 

Av utredningen i ärendet framgår att byggnaderna har funnits en lång tid på 

fastigheten utan att varken nämnden, räddningstjänsten eller Trafikverket 

uppmärksammat eller vidtagit tillsynsåtgärder avseende byggnaderna.  
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Det kan därför inte anses ha framkommit i ärendet att risken för skada i detta 

fall skulle vara så överhängande att det finns skäl att avvika från huvudregeln 

att beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas 

(jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16). 

Det finns inte heller några skäl att misstänka att Adressaterna avser att vidta 

åtgärder i förhalningssyfte i ärendet. Av angivna skäl saknas grund för ett 

förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart. 

Längden av tidsfristen i ett föreläggande ska bestämmas med ledning av 

omständigheterna i det särskilda fallet. Gäller det större arbeten, såsom 

borttagande av eller ingripande ändringar av en byggnad, bör adressaten erhålla 

skäligt rådrum för att kunna träffa avtal med fackmän om arbetenas utförande, 

och dessa bör i sin tur också ges tillräcklig tid att utföra arbetena (se Rune 

Lavin, Viteslagstiftningen, Version 3B, JUNO, kommentaren till 2 § viteslagen 

under rubriken Tidsbestämmelsen). 

Aktuellt ärende avser rivning av två större byggnader för vilka Adressaterna 

måste söka och beviljas rivningslov samt startbesked innan rivningsarbetet får 

påbörjas (i enlighet med Kontorets upplysning i förslaget till beslut). Eftersom 

byggnaderna ligger nära Mälarbanan måste bevakningsuppdrag och avtal om 

genomförande också upprättas med Trafikverket innan arbetet utförs, jfr 

bifogat yttrande från Trafikverket till Kontoret den 14 december 2021 avseende 

rivningsåtgärder på fastigheten Bro-Skällsta 1:41, bilaga 8. Hur lång tid det tar 

att få ett sådant avtal på plats eller hur långt därefter rivningsarbetet kan 

påbörjas är okänt för Adressaterna och ligger delvis utanför Adressaternas 

kontroll. Med hänsyn till åtgärdernas omfattning, den tid det tar att upprätta en 

ansökan om rivningslov, nämndens handläggningstider i ärenden om 

rivningslov, samt att rivningsarbetet måste samordnas med Trafikverket, är 

tidsfristen om två månader i Kontorets förslag till beslut alldeles för kort. 

Det omfattande vitesbelopp som Kontoret föreslagit ska gälla för varje period 

om två månader som passerar utan att Adressaterna fullgjort föreläggandet är 

vidare mycket betungande för Adressaterna. I kombination med den korta 

tidsfristen riskerar föreläggandet att försätta Adressaterna i en sådan situation 

att de känner sig tvingade att utföra rivningsarbetet trots att erforderliga 

rivningslov inte hunnit inhämtas och trots att man inte hunnit samordna arbetet 

med Trafikverket. Tidsfristen för fullgörande av föreläggandet bör av angivna 

skäl bestämmas till i vart fall sex månader. 

Efter att de enskilda yttrade sig har fastighetsägaren den 15 januari 2022 ansökt 

om rivningslov för del av Byggnad A som uppfördes efter maj 2013 samt hela 

Byggnad B. Den 1 mars 2022 beviljades rivningslov och startbesked för dessa 

rivningsåtgärder. 
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Den 2 mars 2022 ringde ombudet för fastighetsägaren till Tillsynshandläggaren 

och meddelade att fastighetsägaren har haft kontakt med Stefan Norgren, 

projektledaren för bevakningsuppdrag åt Trafikverket angående att skriva avtal 

om själva rivningsåtagandet. Projektledaren skulle ha uppgett till 

fastighetsägaren att ”det vore dumt att riva byggnaden”. Ombudet undrade om 

detta uttalande från Trafikverket påverkar kommunens bedömning i aktuella 

ärendet på något sätt. 

Tillsynshandläggaren uppgav då att detta uttalande från en person som arbetar 

för Trafikverket inte påverkar kommunens bedömning om att byggnaderna har 

uppförts olovligt eller inte skulle utgöra ett hinder vid utförande av 

räddningsinsatser. Bygglovsenheten kommer därför fortsätta med att föreslå 

rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för byggnaderna.  

Ombudet uppgav vidare att det skulle vara svårt att få bevakningsuppdraget 

med Trafikverket på plats, men att det troligen är på plats någon gång nästa 

vecka. Sedan skulle fastighetsägaren även behöva göra en ”SOS-planering”, 

närmare sagt en ”skydds- och säkerhetsplan” som skulle behöva utföras av ett 

behörigt bolag. Sammantaget, uppgav ombudet, skulle det se mörkt ut att riva 

byggnaderna inför nämndsammanträdet den 10 mars 2022. 

Tillsynshandläggaren svarade på detta att fastighetsägaren – sedan den ansökte 

om rivningslov den 15 januari 2022 – inte har kommit in med någon skriftlig 

bevisning om att processen för att få avtalet tecknat med Trafikverket skulle ha 

legat utanför fastighetsägarens kontroll. Fastighetsägaren har inte heller visat 

att möjligheten att få teckna avtalet med Trafikverket först skulle kunna ske 

efter att fastighetsägaren har beviljats rivningslov. Bygglovsenheten bedömer 

därför inte att ärendet ska skjutas upp i nämnden. 

Vid platsbesök den 9 mars 2022 var hela Byggnad B samt del av Byggnad A 

som fastighetsägaren sökte rivningslov för borttagna. 

Den 10 mars 2022 beslutade Bygg- och miljönämnden att återremittera ärendet 

med uppdraget att Samhällsbyggnadskontoret får undersöka hur de nya 

förutsättningar som uppstått i nämndens beslut med redan rivna byggnader 

påverkar ärendet. 

Den 27 april 2022 skickar Bygglovsenheten ett aktualiserat förslag till beslut 

till fastighetsägaren och dess ombud. 

Den 3 maj 2022 uppger fastighetsägaren genom sitt ombud följande: 

Adressaten vidhåller vad den anfört i sitt yttrande till nämnden den 

12 januari 2022 i fråga om att återstående del av Byggnad A är preskriberad. 

Kontorets tolkning av 11 kap. 20 § 2 stycket PBL i fråga om från vilken 

tidpunkt preskriptionstiden för byggnaden ska beräknas är felaktig. 
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Enligt väl etablerad praxis ska preskriptionstiden för en olovlig åtgärd beräknas 

från den dag som åtgärden uppförts (se till exempel MÖD 2019:30 som rörde 

fråga om preskription hade inträtt för en olovlig tillbyggnad, MÖD 2020:32 

som avsåg anläggande av parkeringsplats, samt NJA 1969 s. 397 som avsåg 

inrättande av upplag). En ny- eller tillbyggnation som färdigställts avser alltså 

inte en sådan perdurerande överträdelse som innebär att preskriptionstiden 

börjar löpa vid en senare tidpunkt. 

I nu aktuellt fall framgår tydligt av utredningen i ärendet att kvarvarande del av 

Byggnad A var färdigställd i vart fall den 15 mars 2011 och således är 

preskriberad. Något led i anordnandet av denna del av byggnaden har inte 

företagits i tiden därefter på sätt, som enligt Mark- och miljööverdomstolen 

uttalande i MÖD 2020:32, skulle kunna medföra att överträdelsen kan anses ha 

utsträckts i tiden. Det är en annan sak att Adressaten, två till fyra år efter 

färdigställandet, vidtagit en tillbyggnadsåtgärd på byggnadsverket, dvs. den del 

av Byggnad A som Adressaten i mars 2022 har rivit (jfr Mark- och 

miljödomstolens vid Nacka tingsrätt avgörande den 12 februari 2014 i mål 

P 5592-13 där domstolen prövade om viss del av en i etapper olovligt uppförd 

terrass var preskriberad, samt Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt 

avgörande den 19 februari 2015 i mål P 858-14 där ett antal olovligt utförda 

tillbyggnader som utförts vid olika tidpunkter på ett och samma byggnadsverk i 

fråga om preskription bedömdes var för sig). 

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får ett vite föreläggas 

som ett löpande vite (se 4 § viteslagen). Enligt förarbeten och praxis bör det 

inte schablonmässigt bestämmas att ett vite ska vara löpande utan så bör ske 

efter en prövning i varje enskilt fall. Löpande vite kan bli aktuellt om det finns 

skäl att anta att vitesadressaten vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta 

föreläggandet (jfr prop. 1984/85:96 s. 50 f. och rättsfallet NJA 2018 s. 883). 

Kontoret har i nu aktuellt förslag till beslut inte anfört något skäl till varför 

föreläggandet ska förenas med ett löpande vite. Något skäl att anta att 

Adressaten vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta ett lagakraftvunnet 

föreläggande föreligger inte heller. Det måste i detta sammanhang beaktas att 

Adressaten vidtagit rättelse avseende de byggnader på fastigheten för vilka 

preskriptionstiden ostridigt ännu inte löpt ut (inklusive de delar för vilka det 

saknats förutsättningar för nämnden att ta ut byggsanktionsavgift även om 

rättelse inte hade vidtagits). Förutsättningar saknas därför att förena ett 

eventuellt föreläggande med löpande vite. 

I enlighet med vad Adressaten anfört i sitt yttrande till nämnden den 

12 januari 2022 kan det inte anses ha framkommit i ärendet att risken för skada 

i detta fall skulle vara så överhängande att det finns skäl att avvika från 

huvudregeln att beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det 

kan verkställas (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i 

mål M 6799-16). Det finns inte heller några skäl att misstänka att Adressaten 

avser att vidta åtgärder i förhalningssyfte i ärendet.  
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Det ska i detta sammanhang beaktas att Adressaten har vidtagit rättelse 

avseende de byggnader på fastigheten för vilka preskriptionstiden ostridigt 

ännu inte löpt ut (inklusive de delar för vilka det saknats förutsättningar för 

nämnden att ta ut byggsanktionsavgift även om rättelse inte hade vidtagits). 

Särskilt med hänsyn till vitesföreläggandets straffrättsliga karaktär, det höga 

(löpande) vitesbeloppet, samt att det på goda grunder kan ifrågasättas om 

återstående del av Byggnad A inte är preskriberad, talar starka 

rättssäkerhetsskäl mot att förena föreläggandet med ett förordnande om 

omedelbar verkställighet. Detta eftersom ett sådant förordnande i realiteten 

innebär att Adressaten endast med stort ekonomiskt risktagande kan överklaga 

nämndens beslut; flera vitesperioder kommer, med hänsyn till länsstyrelsens 

och domstolarnas handläggningstider, att hinna passera innan saken efter ett 

överklagande prövas slutligt. Av angivna skäl bör ett eventuellt föreläggande i 

vart fall inte förenas med ett förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart. 

Särskilt om frågan om preskription 

Brobäckens Fastighets AB har invänt att den större delen av Byggnad A var 

färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i vart fall den 

15 mars 2011. Preskriptionstiden för en olovlig åtgärd skulle beräknas från den 

dag som åtgärden uppförts. En ny- eller tillbyggnation som färdigställts skulle 

därför inte avse en sådan perdurerande överträdelse som innebär att 

preskriptionstiden börjar löpa vid en senare tidpunkt. Arbetet med att uppföra 

byggnaden vid den 15 mars 2011 skulle ha varit helt slutfört, det vill säga det 

hade inte varit fråga om något pågående byggnadsföretag därefter. Något led i 

anordnandet av denna del av byggnaden har inte ha företagits i tiden därefter 

på sätt, som enligt Mark- och miljööverdomstolen uttalande i MÖD 2020:32, 

skulle kunna medföra att överträdelsen kan anses ha utsträckts i tiden. Det är en 

annan sak att fastighetsägaren, två till fyra år efter färdigställandet, vidtagit en 

tillbyggnadsåtgärd på byggnadsverket, dvs. den del av Byggnad A som 

fastighetsägaren i mars 2022 har rivit. Till följd av detta skulle det ha gått 

längre än tio år och den kvarvarande delen av Byggnad A är preskriberad. Det 

skulle därför saknas förutsättningar för Bygg- och miljönämnden att besluta om 

rättelseföreläggande avseende denna del av byggnaden. 

Fastighetsägaren åberopar till stöd för sitt resonemang bland annat Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande MÖD 2020:32. I detta hänvisade domstolen 

om frågan om olovligt anordnande av parkeringsplats till bland annat följande 

förarbeten (prop. 1975/76:164 s. 263): 

”Enligt det remitterade förslaget skall preskriptionstiden räknas från det den 

olovliga åtgärden började eller, såvitt gäller särskild avgift, från det att 

överträdelsen eller underlåtenheten började. Olovligt byggande och andra 

överträdelser kan emellertid komma att utsträckas över avsevärd tid. Förslaget 

kan under sådana förhållanden medföra att preskriptionstiden blir kortare än 

som faktiskt är motiverat.  
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Med hänsyn härtill bör enligt Lagrådet föreskrivas, att tiden skall räknas från 

det överträdelsen begicks, och med överträdelsen avses då, såsom förut sagts, 

även underlåtenhet. Detta innebär att tiden i princip inte börjar löpa så länge 

överträdelsen kan anses pågå. Det bör här tilläggas, att hur utgångspunkten för 

beräkningen av preskriptionstiden än anges, det inte kan undvikas att vissa 

problem uppkommer i tillämpningen. De principer som vid bedömningen av 

preskriptionsfrågor som har utbildats inom straffrätten bör kunna tjäna till 

ledning i nu ifrågavarande hänseende.” 

Domstolen fortsätter sedan skriva i avgörandet:  

”Som framgått ovan bör de principer som har utbildats vid bedömning av 

preskriptionsfrågor inom straffrätten kunna tjäna till ledning även när det gäller 

att bedöma en preskriptionstid enligt PBL. 

Den straffrättsliga regleringen i 35 kap. 4 § brottsbalken innebär att 

preskriptionstid aldrig börjar löpa förrän brottet blivit fullbordat. 

Preskriptionstiden kan däremot börja löpa senare. Så är fallet om brottet 

fortsätter att begås sedan det blivit fullbordat. Detta gäller bl.a. i fråga om s.k. 

perdurerande brott. Likaså gäller det brott som är att uppfatta som bedrivande 

av en verksamhet utan lov eller anmälan. (Se Johansson m.fl., Brottsbalken 

m.m. [6 maj 2020, Juno], kommentaren till 35 kap. 4 § efter rubrikerna Fortsatt 

brott efter fullbordan och Perdurerande brott).” 

Juno-kommentaren hänvisar även till NJA 1910 s. 34 där det ansågs i alla 

instanser att byggande i strid mot fastställda ritningar var perdurerande. Att 

preskriptionstid förflutit från den tidpunkt då byggandet avslutats ansågs 

sålunda inte hindra fällande dom. Till utgångspunkt för preskriptionstidens 

beräkning tog Högsta domstolen i stället den tidpunkt då byggnaden anmälts 

till slutbesiktning. 

Mark- och miljööverdomstolen skriver vidare i MÖD 2020:32 att – i aktuellt 

mål – anordnande av parkeringsplats kan i och för sig tänkas vara utsträckt 

över tid, om anordnandet innefattar flera moment. Den enskilda parten hade i 

detta mål lämnat in bevisning som gav stöd för att den mark som nämndens 

beslut avser hade använts för olovlig parkering längre än den aktuella 

preskriptionstiden. Det hade inte framkommit att några åtgärder som hade 

utgjort ett led i anordnande av parkeringsplats företogs i tiden därefter. 

Bygglovsenheten bedömer att byggande av Byggnad A hade påbörjats någon 

gång efter maj 2010 och avslutades mellan maj 2013 och april 2014. Byggande 

av Byggnad A utsträcktes därför över avsevärd tid. Byggande av Byggnad A är 

således inte två olika överträdelser, skilda i tid och rum, utan utgör en och 

samma överträdelse på samma plats. 

Hela Byggnad A är en sammanhängande konstruktion, är sammantaget lika i 

struktur och utformning och är längs med hela byggnaden avsedd för samma 

användning, det vill säga lagring av hyresgästens material, verktyg och fordon. 
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Att uppföra Byggnad A har under hela perioden mellan 2010 och 2013/2014 

varit en och samma bygglovspliktiga verksamhet. Fortsatt byggande av 

Byggnad A efter 2011 utgjorde således ett led i anordnande av ett 

byggnadsverk som omfattar samma plats och som ska tjäna samma ändamål 

som uppförande av den större delen av Byggnad A. Fortsatt byggande efter den 

15 mars 2011 utgör därför inte en tillbyggnadsåtgärd, utan är en fortsatt åtgärd 

av det sammantagna uppförandet av Byggnad A. Uppförande av den mindre 

delen av Byggnad A är därför inte en skild överträdelse från uppförande av den 

större delen av Byggnad A, utan utgjorde ett led i samma olovliga verksamhet. 

Preskriptionstiden ska därför räknas från när det sista momentet i det olovliga 

uppförandet av hela Byggnad A har avslutats. Olovligt uppförande av delar av 

Byggnad A har således inte begåtts längre än tio år tillbaka, varför Bygg- och 

miljönämnden inte är förhindrad att ingripa mot hela byggnaden med stöd av 

11 kap. 20 § PBL. 

De av fastighetsägaren den 3 maj 2022 åberopade avgöranden från Mark- och 

miljödomstolen, Nacka tingsrätt behandlar däremot frågan om olovlig 

byggnation på lovligt utförda byggnadsverk. Dessa avgöranden är därför inte 

relevanta för bedömningen i detta ärende. 

Den del av Byggnad A som har uppförts efter maj 2013 är samtidigt numera 

borttagen. Att denna del av byggnaden – som utgör att hela Byggnad A har 

slutförts mindre än tio är tillbaka – har rivits medför dock inte att resterande del 

av byggnaden anses vara preskriberad. Den pågående verksamheten av olovligt 

byggande har för den sammanhängande konstruktionen Byggnad A avslutats 

först efter maj 2013, varför det inte har gått tio år och ett ingripande mot den 

kvarvarande delen av Byggnad A är fortfarande möjligt. 

Föreläggande om rättelse 

Fastighetsägaren har meddelat att den inte har för avsikt att riva hela 

Byggnad A. Fastighetsägaren ska därför föreläggas att riva kvarvarande del av 

Byggnad A med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Byggnad A hindrar i dagsläget tillgång till järnvägen på en längd av cirka 

80 meter. Rättelseföreläggandet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, 

eftersom Byggnad A är genom sin placering hindrande för räddningsinsatser 

skulle det ske en olycka inom järnvägsområdet. En sådan skada är lika 

överhängande sedan byggnaden uppfördes, eftersom järnvägen än idag 

används för omfattande persontransport och transport av farligt gods. Att 

myndigheter inte har uppmärksammat eller ingripit mot byggnaden tidigare 

förändrar inte denna bedömning. 

Den av Bygglovsenheten föreslagna fristen om tre månader för att fullgöra 

rättelseföreläggandet anses som skälig tid, eftersom det är mycket angeläget att 

riva byggnaden så fort som möjligt samtidigt som byggnaden är av 

förhållandevis enkel beskaffenhet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 13 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

Omständigheten att den sökande behöver stämma av och skriva avtal med 

Trafikverket anses också som en enkel, rutinmässig åtgärd som sker oberoende 

av ansökan om rivningslov och ligger helt inom den enskildes kontroll. 

Fastighetsägaren har också numera skaffat sig kunskap för att snabbt ansöka 

om rivningslov samt träffa avtal med Trafikverket om rivningsföretagandet. 

Fastighetsägaren har även – efter att den beviljades rivningslov – kunnat riva 

del av Byggnad A och hela Byggnad B på mindre än en vecka. 

Föreläggandet behöver vidare förenas med vite, eftersom fastighetsägaren har 

meddelat att den inte har för avsikt att riva hela Byggnad A och inte vidtagit 

åtgärder ännu för att riva resterande del av byggnaden. Fastighetsägaren har 

även motsatt sig genomföra rivningen omedelbart trots överhängande risk för 

skada. 

Med hänsyn till dess längd utmed järnvägen fastställs för Byggnad A vite med 

1 500 000 kr, eftersom räddningsinsatser blockeras på en sträcka av cirka 

80 meter, vilket ytterst försvårar räddningsinsatser för en stor mängd 

människor skulle det ske en allvarlig olycka inom järnvägsområdet. 

Järnvägssträckan används även för transport av farligt gods. Räddningsinsatser 

skulle således hindras avsevärt skulle det ske en olycka med farligt gods inom 

området. 

Det allmänna intresset av att få bort byggnaden och att kunna ge utrymme till 

möjliga räddningsinsatser överväger fastighetsägarens intresse att kunna nyttja 

byggnaden respektive att kunna förfoga över sin mark. Vitesbeloppet har 

fastställts utifrån fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och har bestämts 

med hänsyn till att beslutet avser skydd av många personers liv och hälsa samt 

för att förhindra och begränsa skador genom olyckor med farligt gods. 

Bygglovsenheten bedömer således att det är av yttersta vikt att Byggnad A rivs 

så fort som möjligt. Om det ovannämnda föreläggande om rättelse enligt 

11 kap. 20 § PBL inte följs, får därför Bygg-och miljönämnden enligt 

11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av Byggnad A på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det 

ska ske. 

Fastighetsägaren har invänt att Kontoret inte har anfört något skäl till varför 

föreläggandet ska förenas med ett löpande vite. Något skäl att anta att 

fastighetsägaren vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta ett 

lagakraftvunnet föreläggande föreligger inte heller. Det måste i detta 

sammanhang beaktas att fastighetsägaren vidtagit rättelse avseende de 

byggnader på fastigheten för vilka preskriptionstiden ostridigt ännu inte löpt ut. 

Förutsättningar skulle därför saknas att förena ett eventuellt föreläggande med 

löpande vite. 

Bygglovsenheten uppfattar fastighetsägaren som att den inte har för avsikt att 

vidta rättelse genom att riva Byggnad A innan Bygg- och miljönämnden fattar 

beslut i ärendet eller därefter.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 14 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

Bygglovsenheten anser att det är befogat med löpande vite utifrån att 

byggnaden inte kan ges bygglov i efterhand, området trafikeras av persontåg 

samt tåg med farligt god och att byggnaden är hindrande för att genomföra 

räddningstjänster i närheten av spårområdet. Fastighetsägaren motsätter sig 

även omedelbart genomförande trots medvetenhet om vilken överhängande 

risk det finns med att ha Byggnad A kvar på den aktuella platsen. 

Bygglovsenheten bedömer att det är särskilt befogat att använda sig av 

påtryckning i form av löpande vite till följd av det starka samhällsintresset att 

få bort byggnaden så fort som möjligt. Enkelt vite är mot denna bakgrund inte 

heller lämpligt, eftersom resterande del av Byggnad A kommer sannolikt vara 

preskriberad om det skulle tas ett nytt beslut om rättelse efter att aktuellt beslut 

har fått laga kraft. Att fastighetsägaren i ärendet frivilligt har vidtagit viss 

rättelse gällande olovligt uppförda byggnader ändrar inte denna bedömning. 

Bygglovsenheten håller fast vid att beslutet ska gälla omedelbart till följd av att 

byggnaden i dagsläget är ett avsevärt hinder för att genomföra 

räddningsinsatser i området och att i området trafikerar många person- och 

godståg. Om Bygg- och miljönämnden beslutar att Byggnad A ska rivas har 

fastighetsägaren möjlighet att överklaga beslutet och begära att beslutet ska 

inhiberas. Enligt 48 § förvaltningslagen (2017:900) får överinstansen dessutom 

bestämma självmant att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. 

Överprövande instanser handlägger sådana frågor skyndsamt, varför det är 

osannolikt att någon eller flera vitesperioder förflyter innan frågan om 

omedelbar verkställighet i vart fall preliminärt har prövats. 

Upplysningar 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om rättelseföreläggande till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 2 juni 2022. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad A rivs. 

Bygglovsenheten bedömer samtidigt att det krävs rivningslov för Byggnad A, 

eftersom den också är bygglovspliktig. 

Rivning av Byggnad A utan att ha fått startbesked för rivningslov innebär 

därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 10 kap. 3 § PBL, 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § 4 p. PBF. Angående byggsanktionsavgift för 

avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader som saknade bygglov, 

se bl.a. avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 

28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- och miljödomstolen vid 

Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer P 5555-17. 

Barnperspektiv 

Barn kan precis som vuxna vara inblandade i olyckor på järnvägsområdet intill 

Bro-Skällsta 1:138 och behöver därför att räddningstjänsten effektivt ska kunna 

genomföra räddningsinsatser.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 15 (15)  
2022-05-09   

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg     

Bygglovschef   Florian Reitmann

    Tillsynshandläggare 

Bilagor 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med Janne Pettersson 29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Förslag till beslut 15 december 2021 

7. Yttrande 12 januari 2022 

8. Information 12 januari 2022 

9. Fotografier 12 januari 2022  

10. Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

11. Bilder från tillsynsbesök 9 mars 2022 

12. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

13. Beslut om återremiss 10 mars 2022 

14. Förslag till beslut 27 april 2022 

15. Yttrande 3 maj 2022 

Beslut sänds till 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 

  

Beslutet sänds för kännedom till: 

 Ombud: Markus Garfvé och Erik Stavefeldt, 

Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm 
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1 

Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C

Bilaga 1 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31
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Bro-Skällsta 1:138 april/maj 2018, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2015, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 april 2014, ortfoto från Google Earth 

Byggnad A

Byggnad B
börjar byggas

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad innan 
det byggdes 
Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 april 2012, ortfoto från Google Earth 

Byggnad A

Byggnad innan
det byggdes
Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 den 29 juni 2011, lantmäteriets flygfoto 

Byggnad A

Byggnad innan
det byggdes
Byggnad B

Plats där 
Byggnad C 
kommer att 
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2010, kommunens ortfoto 
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Bro-Skällsta 1:138 den 29 juni 2011, lantmäteriets flygfoto 

Byggnad A

Senare plats 
för fortsatt 
bygge av 
Byggnad A



64 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0003-9 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 : 1. Ortfoton_512658

10 

Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad A
fortsätter
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 maj/juni 2015, kommunens ortfoto 

Byggnad A är färdigbyggd
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Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad A i dess
aktuella tillstånd
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Platsen där Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer att
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 maj/juni 2015, kommunens ortfoto 

Platsen där 
Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer att
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 april/maj 2018, kommunens ortfoto 

Platsen där 
Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad B i dess aktuella tillstånd
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Bro-Skällsta 1:138 – aktuella detaljplaner och placering av aktuella byggnader 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 

1 
 

Byggnad A s. 1-12 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 

2 
 



64 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0003-9 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 : 2. Bildertillsynsbesok20211102_512659

Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 

9 
 



64 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0003-9 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 : 2. Bildertillsynsbesok20211102_512659

Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Bilder från tillsynsbesök på Bro-Skällsta 1:138 den 2 november 2021, tillika bilaga 2 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31 
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Byggnad B s. 13-17 
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Byggnad C 
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PROTOKOLL 1 (2)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-12-14 TILLSYN.2021.31

Björnentreprenad Aktiebolag

Box 6052
164 06 Kista

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.31
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:138
Adress: Typsnittsvägen 1

Besöksdatum: 2021-11-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Stella Österback, Bygglovshandläggare
, företrädare för

fastighetsägare/verksamhetsutövare
företrädare för fastighetsägaren

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Tillsynsinspektörerna träffade som är ledamot i
fastighetsbolaget och därmed företrädare för fastighetsägaren samt ,
företrädare för fastighetsägaren.

har under tillsynsbesöket uppgett att dåvarande fastighetsägaren har muntligt
fått klartecken för att uppföra byggnaderna längs med järnvägen från tidigare chef för
exploateringsavdelningen på Upplands-Bro kommun. Chefen skulle även ha sagt att det bara
är att ringa Trafikverket och få ett okej från myndigheten, sedan går det bra att uppföra
byggnaderna längs med järnvägen utan bygglov. Det var därför det söktes inte något bygglov
för byggnaderna. Tillsynsinspektörerna uppmanade företrädarna att inkomma med skriftliga
bevis från dessa godkännanden om det finns sådana.

Bilderna från tillsynsbesöket finns i bifogat dokument.
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PROTOKOLL 2 (2)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-12-14 TILLSYN.2021.31

Brobäckens Fastighets AB

TYPSNITTSVÄGEN 1
19740 BRO

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.31
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:138
Adress: Typsnittsvägen 1

Besöksdatum: 2021-11-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Stella Österback, Bygglovshandläggare
, företrädare för

fastighetsägare/verksamhetsutövare
, företrädare för fastighetsägaren

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Tillsynsinspektörerna träffade som är ledamot i
fastighetsbolaget och därmed företrädare för fastighetsägaren samt
företrädare för fastighetsägaren.

har under tillsynsbesöket uppgett att dåvarande fastighetsägaren har muntligt
fått klartecken för att uppföra byggnaderna längs med järnvägen från tidigare chef för
exploateringsavdelningen på Upplands-Bro kommun. Chefen skulle även ha sagt att det bara
är att ringa Trafikverket och få ett okej från myndigheten, sedan går det bra att uppföra
byggnaderna längs med järnvägen utan bygglov. Det var därför det söktes inte något bygglov
för byggnaderna. Tillsynsinspektörerna uppmanade företrädarna att inkomma med skriftliga
bevis från dessa godkännanden om det finns sådana.

Bilderna från tillsynsbesöket finns i bifogat dokument.
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Anteckning Samtal med   

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.31 

Tid: den 29 november 2021 kl:15:39 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

Jag ringer   och meddelar honom att byggnaderna närmast 

järnvägen står på naturmark och prickmark. På grund av detta och att de 

hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång till järnvägsområdet 

behöver byggnaderna tas bort. Jag frågar  om fastighetsägarens 

inställning till saken.  meddelar - såsom företrädare för 

fastighetsägaren - att byggnaderna behövs för företaget, eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Jag 

underrättar  om att jag då kommer skicka fastighetsägaren de 

kommande dagarna ett förslag till beslut om att behöva ta bort 

byggnaderna. 
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 10:40:07 2021-12-03

559013-4127
Brobäckens Fastighets AB
Typsnittsvägen 1
197 40 Bro
Tel: ---

Senaste ändring i ledningen: 2016-12-29

Gäller fr.o.m.: 2015-01-30

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF 2015-05-11 4

LE 2015-05-11 5

SU 2015-05-11 2

REV 2016-12-29

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

ledamöterna

559013-4127_2021-12-03_10:40

1 / 1
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Period - Brobäckens Fastighets
AB

2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1505-1512 Branschen

Omsättning, kSEK 1.200 1.256 1.313 1.200 400 *

Antal anställda, st 0 0 0 0 0 *

Omsättning per anställd, kSEK * * * * * * *

Lön per anställd, kSEK * * * * * *

Resultat efter finansnetto, kSEK 687 681 563 218 224 * 217

Avkastning på totalt kapital, % 4,8 4,3 4,1 2,1 1,7 * 3,4

Balansomslutning, kSEK 14.495 15.796 15.201 15.087 13.730 *

Eget kapital, kSEK 1.275 1.041 809 366 224 * 1.403

Soliditet, % 8,8 6,7 5,5 2,6 1,6 * 13,0

Kassalikviditet, % 109,5 175,8 155,3 104,7 101,7 * 89,4

GRUNDSTRUKTUR

Avkastning

Avkastning eget kaptial, % 53,8 64,7 67,7 55,6 100,0 *

Skuldränta, % 0,0 0,0 0,5 0,6 0,1 *

Riskbuffert, % 4,8 4,3 3,6 1,5 1,6 *

Skuldsättningsgrad, ggr 10,4 14,0 17,3 37,5 60,3 *

Resultat

Rörelsemarginal, % 57,5 54,2 47,8 25,9 59,3 *

Nettomarginal, % 57,3 54,2 42,9 18,2 56,0 *

Intäkter/kostnader

Nettoomsättning, kSEK 1.200 1.256 1.313 1.200 400 *

Nettoomsättning/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Personalkostnader/Nettoomsättning,
%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Kapital

Kapitalets omsättningshastighet, ggr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 *

Rörelsekapital/nettoomsättning, % 20,5 127,7 73,3 8,2 2,3 *

Vinstmarginal, % 57,5 54,2 47,8 25,9 59,3 *

Företag

Nyckeltal

NYCKELTAL
Kopia skapad: 10:48:54 2021-12-06

Bolaget har varit inaktivt ett eller två år under den redovisade perioden 

559013-4127
Brobäckens Fastighets AB
Typsnittsvägen 1
197 40 Bro
Tel: ---
SNI-kod 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Jämförelsebransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

559013-4127_2021-12-06_10:48

1 / 2
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TILLÄGGSSTRUKTUR

Resultat

Förädlingsgrad, % 22,5 20,5 15,6 0,0 26,8 *

Räntetäckningsgrad, % 230,0 0,0 9,5 3,3 18,2 *

Förädlingsvärde/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Rörelseresultat/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Nettoresultat/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Intäkter/kostnader

Personalkostnader/förädlingsvärde,
%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Personalkostnader/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Avskrivningar/nettomsättning, % 35,0 33,7 32,2 33,1 32,5 *

Finansnetto/nettomsättning, % 0,3 0,0 5,0 7,8 3,3 *

Kapital

Immateriella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Materiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

971,3 961,4 951,9 1.076,8 3.295,3 *

Maskiner o
inventarier/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Finansiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Lager o pågående
arbeten/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Kundfordringar/nettoomsättning, % 31,3 29,9 0,0 0,0 125,0 *

Övriga kortfristiga
fordringar/nettoomsättning, %

2,2 0,1 5,2 130,4 0,0 *

Kassabank o kortfristiga
placeringar/nettoomsättning, %

203,3 266,3 200,8 50,1 12,3 *

Kortfristiga skulder/nettoomsättning,
%

216,2 168,6 132,5 172,3 135,0 *

Eget kapital/nettoomsättning, % 106,3 82,9 61,6 30,5 56,0 *

Obeskattade
reserver/nettoomsättning, %

0,2 1,1 2,1 2,8 0,0 *

Avsättningar o långfristiga
skulder/nettoomsättning, %

885,3 1.005,1 961,5 1.051,7 3.241,5 *

Period - Brobäckens Fastighets
AB

2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1505-1512 Branschen

559013-4127_2021-12-06_10:48

2 / 2
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 10:41:29 2021-12-03

556379-0723
Björnentreprenad Aktiebolag
Box 6052
164 06 Kista
Tel: 08-7528970

Senaste ändring i ledningen: 2021-11-18

Det finns uppgift om historiska ledamöter.

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF 2021-10-12 6

LE 2021-10-12 33

LE 2017-07-07 32

SU 2021-10-12 7

EVD 2017-07-07 5

REV 2021-09-06

REVH 2021-09-06

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av

ledamöterna
suppleanten

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

556379-0723_2021-12-03_10:41

1 / 1
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Funktion Namn Person.nr Tillträde Utträde

OF 2021-02-03 2021-10-12

LE 2021-02-03 2021-10-12

REVH 2020-10-20 2021-09-06

LE 2020-02-26 2021-11-18

SU 2020-02-26 2021-10-12

OF 2020-02-26 2021-02-03

LE 2020-02-26 2021-02-03

SU 2018-11-16 2020-02-26

REV 2017-07-27 2021-09-06

REVH 2017-07-27 2020-10-20

REV 2017-07-27 2021-09-06

SU 2017-07-07 2018-11-16

OF 2017-07-07 2020-02-26

LE 2017-07-07 2020-02-26

REV 2014-05-12 2017-07-27

OF 2013-04-26 2017-07-07

LE 2013-04-26 2017-07-07

REV 2011-09-08 2014-05-12

LE 2007-11-22 2017-07-07

LE 2007-11-22 2017-07-07

OF 2007-11-22 2013-04-26

REV 2004-09-02 2011-09-08

REV 1997-09-15 2001-01-24

REV Före 1995 2004-09-02

LE Före 1995 2013-04-26

SU Före 1995 2017-07-07

Företag

Historisk ledning

HISTORISK LEDNING
Kopia skapad: 11:06:22 2021-12-06

556379-0723
Björnentreprenad Aktiebolag
Box 6052
164 06 Kista
Tel: 08-7528970

556379-0723_2021-12-06_11:06

1 / 1
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsavdelningen 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

 2021-12-15  TILLSYN.2021.31  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Rättelseföreläggande och uttag av 
byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga 

, såsom ägare av fastigheten 

av Bro-Skällsta 1:138 att riva byggnad A och byggnad B på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun senast 

två månader efter att fastighetsägaren har tagit del av detta beslut. 

Byggnaderna visas och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och 

foton, se bilaga 1 samt i bilaga 2 s. 1-12 för byggnad A och s. 12-17 för 

byggnad B. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

Brobäckens Fastighets AB om 2.000.000 kr för varje period om två 

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om två månader. Föreläggandet om rivning förenat 

med vite gäller omedelbart och beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 

38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, 

får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning 

av byggnad A och byggnad B på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska 

genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF påförs  

samt  en 

byggsanktionsavgift om 341 481 kr på grund av att ha påbörjat 

byggnad B utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten 

Bro Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun, se 

byggnad B som visas i bilaga 1 och bilaga 2 s. 12-17. Avgiften ska 

delas solidariskt mellan och 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (9)  
2021-12-15  

 

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts  AB respektive 

 En faktura kommer att skickas ut separat. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På fastigheten av Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2018 byggts 

ett flertal byggnader intill järnvägen utan att det har sökts bygglov för dem. 

Två byggnader, byggnad A och byggnad B ligger endast cirka 5-7 meter från 

närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och 

har avslutats år 2013. Byggnad B började byggas år 2014 och har avslutats 

byggas efter år 2018. Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse 

industriändamål, men omfattas också delvis av naturmark. Eftersom både 

byggnad A och B ligger delvis på naturmark respektive prickmark, men också 

ytterst nära järnvägen, kan för byggnaderna inte beviljas bygglov i efterhand. 

Byggnaderna ska därför rivas. Beslutet om att riva byggnaderna ska gälla 

omedelbart, eftersom byggnaderna begränsar effektivt möjlighet till 

räddningsinsatser inom järnvägsområdet. För byggnad B ska dessutom tas ut 

en byggsanktionsavgift av både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren på 

grund av uppförande av byggnad utan startbesked. 

Beslutsunderlag 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Tjänsteskrivelse 15 december 2021 

Avgiftsskyldiga 
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Datum  3 (9)  
2021-12-15  

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 15 december 2021 via e-post och brev. Ett eventuellt inkommit 

yttrande från de avgiftsskyldiga kommer att läggas som underlag för beslut. 

Aktuella bestämmelser 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

eller ett beslut enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att den 

åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (9)  
2021-12-15  

 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

- den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

- den som begick överträdelsen, eller  

- den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det 

gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 

betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller    

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 
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avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 4 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

är för en annan byggnad än de som avses i 1–3 p., 3 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Förslag och motivering till beslut 

Föreläggande om rättelse 

Byggnaderna A, B och C är byggnader respektive nybyggnader enligt 

1 kap. 4 § PBL och har på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 uppförts på område 

avsett för naturmark, se detaljplan 9501, samt i område avsett för 

industriändamål, detaljplan 8712. Det krävs därför bygglov för byggnaderna. 

Alla tre byggnader har uppförts på naturmark (del av byggnad A) respektive 

prickmark (alla tre byggnader), och utan att för byggnaderna har sökts bygglov 

respektive fåtts startbesked för att få påbörja byggnationen. 

Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och avslutades byggas 

år 2013. Det har därför inte gått tio år sedan överträdelsen att bygga byggnad A 

har avslutats. 

Byggnad B började byggas år 2014 och byggdes klart efter år 2018. Inte heller 

här har det gått tio år sedan byggnaden avslutades uppföras. 

Byggnad C (se bilaga 1 samt s. 18 i bilaga 2) har uppförts mellan juni 2011 och 

april 2012. Enligt bygglovsavdelningen går det därför inte att bevisa att 

byggnaden har varit färdigställd kortare tid än tio år. Byggnad C kan därför inte 

bli föremål för ingripande. 

Enligt Trafikverket bör generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det 

möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 

parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. 

Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 

bebyggelsen. 

Enligt bygglovsavdelningens bedömning befinner sig byggnaderna A och B 

cirka 5-7 meter från närmaste spårmitt. Med anledning av byggnadernas 

placering på naturmark och prickmark samt att de står mycket närmare 

järnvägen än 30 meter från närmaste spårmitt bedömer bygglovsavdelningen 

det som icke sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand. Fastighetsägaren 

ska därför inte föreläggas att söka lov i efterhand. 
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Fastighetsägare för Bro-Skällsta 1:138 är idag . 

var fastighetsägare fram tills 2016, se bilaga 5. 

Det sistnämnda bolaget var därmed den fastighetsägare som gav upphov till att 

byggnaderna A, B och C började byggas på fastigheten. 

Den 2 november 2021 träffade tillsynsinspektörerna 

 som är ledamot i  och därmed 

företrädare för fastighetsägaren.  är dessutom VD för 

som fortfarande har verksamhet på fastigheten. 

 har under tillsynsbesök uppgett till bygglovsavdelningen att 

dåvarande fastighetsägaren har fått klartecken för att uppföra byggnaderna 

längs med järnvägen från tidigare chef för exploateringsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun samt från Trafikverket. 

Bygglovsavdelningen föreligger inte sådan dokumentation att fastighetsägaren 

har fått ett godkännande för aktuella byggnader varken från kommunens bygg- 

och miljönämnd eller från Trafikverket. Med beaktande av byggnadernas 

placering bedömer bygglovsavdelningen ett sådant förhållande dessutom som 

väldigt osannolikt. Fastighetsägaren har inte heller lämnat in sådan 

dokumentation i ärendet. 

Den 29 november 2021 ringde tillsynshandläggaren  och 

meddelade honom att byggnaderna närmast järnvägen, byggnad A och B, står 

på naturmark och prickmark. Tillsynshandläggaren informerade att på grund av 

detta och att byggnaderna hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång 

till järnvägsområdet behöver byggnaderna tas bort. meddelade 

att byggnaderna behövs för företaget  eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Han uppgav 

vidare att han inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. 

Fastighetsägaren har hittills inte velat göra rättelse genom att riva byggnad A 

och B på egen hand samt har meddelat genom företrädaren  att 

den inte har för avsikt att riva byggnaderna. Fastighetsägaren ska därför 

föreläggas att riva byggnad A och byggnad B med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Byggnad A hindrar i dagsläget tillgång till järnvägen på en längd av cirka 

90 meter och byggnad B blockerar tillgången på cirka 33 meter. 

Rättelseföreläggandet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, eftersom 

byggnad A och byggnad B idag är hindrande för räddningsinsatser skulle det 

ske en olycka inom järnvägsområdet. 

Föreläggandet behöver vidare förenas med vite, eftersom fastighetsägaren har 

meddelat att den inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. Med hänsyn 

till deras längd utmed järnvägen fastställs för byggnad A vite med 1.500.000 kr 

och för byggnad B vite med 500.000 kr. Det sammanlagda vitet fastställs alltså 

till 2.000.000 kr, eftersom räddningsinsatser blockeras på en sträcka av cirka 

120 meter, vilket ytterst försvårar räddningsinsatser för en stor mängd 

människor skulle det ske en allvarlig olycka inom järnvägsområdet. Det 
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allmänna intresset av att få bort byggnaderna och att kunna ge utrymme till 

möjliga räddningsinsatser överväger fastighetsägarens intresse att kunna nyttja 

byggnaderna respektive att kunna förfoga över sin mark. Vitesbeloppet har 

fastställts utifrån fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och har bestämts 

med hänsyn till att beslutet avser skydd av många personers liv och hälsa. 

Bygglovsavdelningen bedömer således att det är av yttersta vikt att byggnad A 

och byggnad B rivs så fort som möjligt. Om det ovannämnda föreläggande om 

rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får därför Bygg-och miljönämnden 

enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av byggnad A och byggnad B på 

fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad 

och hur det ska ske. 

Byggsanktionsavgift 

Samtliga byggnader A, B och C är bygglovspliktiga nybyggnader enligt 

9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har således 

uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 11 kap. 51 § PBL 

och 9 kap. 6 § 4 p. PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. Det är dock enbart 

byggnad B som har slutförts inom de senaste fem åren, se 11 kap 58 § PBL. 

Byggsanktionsavgift ska därför tas ut enbart för byggnad B. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för byggnad B framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

byggnad B är: (3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea) 

För byggnad B bestäms byggsanktionsavgift till följande: 

Area: 422 kvm 

Sanktionsarea: 407 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (3 * 48300) + (0,01 * 48300 * 407) = 341 481 kr 

Fastighetsägare är idag  

var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att byggnad B började byggas år 2014. 

är också den som har haft och fortfarande har 

fördel av överträdelsen genom att kunna förfoga över hela byggnad B för sin 

verksamhet. Denna omständighet har också vitsordats av den 

29 november 2021 som var ledamot i  mellan åren 

2007-2017, ordförande i bolaget 2013-2017 samt är VD för bolaget sedan 

2017.  är även styrelseledamot i fastighetsbolaget sedan 2015, 

vilket gör honom till behörig företrädare för bägge bolag. Det saknas någon 

annan verksamhetsutövare på fastigheten, varför det är mycket sannolikt att 

överträdelsen har begåtts av både och 

 i samförstånd. Mot denna bakgrund blir 

 och  solidariskt 

ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 
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Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelsen, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

Upplysningar 

Bygglovsavdelningen upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsavdelningen planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till 

Bygg- och miljönämnden för överläggning den 10 mars 2022. 

Bygglovsavdelningen informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att 

rättelse kan innebära att byggnad B rivs. 

Bygglovsavdelningen bedömer samtidigt att det krävs rivningslov för 

byggnaderna A, B och C eftersom de också är bygglovspliktiga. 

Rivning av någon av byggnaderna A, B eller C utan att ha fått startbesked för 

rivningslov innebär därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 

10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § 4 p. PBF. Angående 

byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader 

som saknade bygglov, se bl.a. avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- 

och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer 

P 5555-17. 

Barnperspektiv 

Barn kan precis som vuxna vara inblandade i olyckor på järnvägsområdet intill 

Bro-Skällsta 1:138 och behöver därför att räddningstjänsten effektivt ska kunna 

genomföra räddningsinsatser inom hela området. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg      

Bygglovschef    Florian Reitmann 

     Tillsynshandläggare 
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Bilagor 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 
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Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-
Bro kommun 
 
Skickas endast med e-post 
 
 

 
 
 

 
 
Stockholm den 12 januari 2022 

 
 
 

Ärende med beteckning TILLSYN.2021.31 
 
Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 
 
I egenskap av ombud för  och  
(”Adressaterna”) inkommer vi härmed med följande yttrande över 
Samhällsbyggnadskontorets i Upplands-Bro kommun (”Kontoret”) förlag till beslut i 
rubricerat ärende.  
 
Adressaterna har påbörjat arbete med att upprätta en ansökan om rivningslov 
 
Adressaterna avser i anledning av rubricerat ärende och i syfte att vidta rättelse att så 
snart som möjligt ansöka om rivningslov. Arbetet med ansökan påbörjades redan i 
mitten/slutet av december 2021 (kontakt angående rivning av byggnaderna togs då bland 
annat med Kontoret och Trafikverket). På grund av jul- och nyårsledigheter har det dock 
varit svårt att hitta en kontrollansvarig som kunnat bistå i ärendet. Adressaterna väntar 
också på en nybyggnadskarta som de beställt från kommunen att bifoga ansökan som 
situationsplan.  
 
Ansökan om rivningslov kommer att avse hela den byggnad som i Kontorets förslag till 
beslut benämnts byggnad B (”Byggnad B”) samt en del av den byggnad som i förslaget 
benämnts byggnad A (”Byggnad A”). Skälen för att ansökan inte avser hela byggnaden 
A redovisas nedan. 
 
Så snart ansökan är färdigställd och inlämnad till Kontoret är det Adressaternas 
förhoppning att Kontoret handlägger ansökan med sådan skyndsamhet att 
rivningsarbetena kan slutföras innan nämnden sammanträder den 10 mars 2022. 
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Det finns bara förutsättningar att förelägga om rättelse avseende en mindre del av 
Byggnad A 
 
Enligt 11 kap. 20 § PBL gäller att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger 
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. Byggnadsnämnden 
får dock inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från 
överträdelsen.  
 
Preskriptionstiden ska räknas från när överträdelsen begicks. Det är tillsynsmyndigheten 
som ska visa att det funnits förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande 
enligt PBL. I detta ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en 
invändning om t.ex. preskription (se bl.a. MÖD 2020:32). 
 
Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i vart fall den 
15 mars 2011. Av bifogade bilder framgår tydligt att arbetet med att uppföra byggnaden 
vid denna tidpunkt var helt slutfört, dvs. det har därefter inte varit fråga om något 
pågående byggnadsföretag, se bilaga 1. I samband med att arbetet med att uppföra 
byggnaden slutförts har preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL börjat 
löpa avseende nybyggnadsåtgärden. Eftersom överträdelsen begicks för mer än tio år 
sedan är nybyggnadsåtgärden preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL och det 
sakas förutsättningar för nämnden att besluta om rättelseföreläggande avseende denna 
del av byggnaden. 
 
Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 71,02 kvm utförts på Byggnad A 
någon gång mellan maj 2013 och maj/juni 2015 samt att mindre än tio år förflutit sedan 
denna överträdelse begicks. Adressaterna avser att ansöka om rivningslov avseende 
tillbyggnaden i syfte att vidta rättelse i denna del. Det bestrids dock att 
tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca två till fyra år efter att Byggnad A uppförts i sitt 
ursprungliga utförande, har haft någon preskriptionsbrytande verkan eller att denna på 
annat sätt medfört att överträdelsen vad avser nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört 
först vid en senare tidpunkt. 
 
Det finns bara förutsättningar att ta ut sanktionsavgift för en del av Byggnad B  
 
Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En 
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byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 
Byggnad B var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 311,07 kvm den 29 april 
2015. Av bifogad bild framgår tydligt att arbetet med att uppföra byggnaden därefter 
varit att betrakta som helt slutfört, dvs. det har därefter inte varit fråga om något 
pågående byggnadsföretag, se bilaga 1. I samband med att arbetet med att uppföra 
byggnaden slutförts har överträdelsen upphört och preskriptionstiden enligt 11 kap. 58 § 
andra stycket PBL börjat löpa avseende nybyggnadsåtgärden. Eftersom 
nybyggnadsåtgärden utfördes mer än fem år innan nämnden gav Adressaterna tillfälle att 
yttra sig över densamma sakas förutsättningar för nämnden att besluta om 
byggsanktionsavgift avseende denna del av byggnaden. 
 
Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 111,54 kvm utförts på Byggnad B 
mellan den 23 september 2019 och den 21 november 2019 samt att mindre än fem år 
hade förflutit när nämnden gav Adressaterna tillfälle att yttra sig över denna 
överträdelse. Det bestrids att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca fyra år efter att 
Byggnad B uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon preskriptionsbrytande 
verkan eller att denna på annat sätt medfört att överträdelsen vad avser 
nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en senare tidpunkt.  
 
Adressaterna avser att ansöka om rivningslov avseende hela Byggnad B i syfte att vidta 
rättelse avseende byggnaden. För det fall nämnden finner att Adressaterna inte vidtagit 
rättelse när nämnden tar upp frågan om sanktion eller ingripande enligt  
11 kap. PBL till överläggning vid ett sammanträde finns i enlighet med vad som anförts 
ovan endast förutsättningar för nämnden att besluta om sanktionsavgift avseende 
tillbyggnaden om ca 111,54 kvm. Sanktionsavgiften ska i sådant fall, i enlighet med 9 
kap. 7 § PBF punkten 4, beräknas till  94 668 kr.  
 
Beslutet bör inte förenas med ett förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart 
 
Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan 
det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock enligt 11 kap. 38 § PBL möjlighet att i 
beslut om föreläggande förordna att beslutet ska gälla omedelbart.  
 
Det är inte avsett att 11 kap. 38 § PBL ska få generell användning, utan 
byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av ett förordnande att det 
aktuella beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska därvid särskilt ta hänsyn till, om det 
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finns anledning att misstänka åtgärder i förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten 
att särskild skyndsamhet krävs vid genomförande av de berörda åtgärderna (se Didón 
m.fl., Plan- och bygglagen, Version 10, JUNO, kommentaren till 11 kap. 38 §). Vad 
gäller bestämmelsens tillämpning, torde viss vägledning kunna sökas i den praxis som 
utvecklats i anslutning till 26 kap. 26 § miljöbalken, se t.ex. Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16 (se Blomberg och 
Svensson, Plan- och bygglag 11 kap. 38 §, Lexino 2021-10-01, JUNO). 
 
Av utredningen i ärendet framgår att byggnaderna har funnits en lång tid på fastigheten 
utan att varken nämnden, räddningstjänsten eller Trafikverket uppmärksammat eller 
vidtagit tillsynsåtgärder avseende byggnaderna. Det kan därför inte anses ha 
framkommit i ärendet att risken för skada i detta fall skulle vara så överhängande att det 
finns skäl att avvika från huvudregeln att beslut om föreläggande måste ha vunnit laga 
kraft innan det kan verkställas (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 
2016 i mål M 6799-16). Det finns inte heller några skäl att misstänka att Adressaterna 
avser att vidta åtgärder i förhalningssyfte i ärendet. Av angivna skäl saknas grund för ett 
förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart. 
 
Tiden för när rättelse ska vara utförd bör bestämmas till i vart fall sex månader 
 
Längden av tidsfristen i ett föreläggande ska bestämmas med ledning av 
omständigheterna i det särskilda fallet. Gäller det större arbeten, såsom borttagande av 
eller ingripande ändringar av en byggnad, bör adressaten erhålla skäligt rådrum för att 
kunna träffa avtal med fackmän om arbetenas utförande, och dessa bör i sin tur också 
ges tillräcklig tid att utföra arbetena (se Rune Lavin, Viteslagstiftningen, Version 3B, 
JUNO, kommentaren till 2 § viteslagen under rubriken Tidsbestämmelsen). 
 
Aktuellt ärende avser rivning av två större byggnader för vilka Adressaterna måste söka 
och beviljas rivningslov samt startbesked innan rivningsarbetet får påbörjas (i enlighet 
med Kontorets upplysning i förslaget till beslut). Eftersom byggnaderna ligger nära 
Mälarbanan måste bevakningsuppdrag och avtal om genomförande också upprättas med 
Trafikverket innan arbetet utförs, jfr bifogat yttrande från Trafikverket till Kontoret den 
14 december 2021 avseende rivningsåtgärder på fastigheten Bro-Skällsta 1:41, bilaga 2. 
Hur lång tid det tar att få ett sådant avtal på plats eller hur långt därefter rivningsarbetet 
kan påbörjas är okänt för Adressaterna och ligger delvis utanför Adressaternas kontroll.  
 
Med hänsyn till åtgärdernas omfattning, den tid det tar att upprätta en ansökan om 
rivningslov, nämndens handläggningstider i ärenden om rivningslov, samt att 
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rivningsarbetet måste samordnas med Trafikverket, är tidsfristen om två månader i 
Kontorets förslag till beslut alldeles för kort.  
 
Det omfattande vitesbelopp som Kontoret föreslagit ska gälla för varje period om två 
månader som passerar utan att Adressaterna fullgjort föreläggandet är vidare mycket 
betungande för Adressaterna. I kombination med den korta tidsfristen riskerar 
föreläggande att försätta Adressaterna i en sådan situation att de känner sig tvingade att 
utföra rivningsarbetet trots att erforderliga rivningslov inte hunnit inhämtas och trots att 
man inte hunnit samordna arbetet med Trafikverket. 
 
Tidsfristen för fullgörande av föreläggandet bör av angivna skäl bestämmas till i vart fall 
sex månader.  
 
 
Som ovan, 
 
 
Markus Garfvé    Erik Stavefeldt 
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Erik Stavefeldt

Från: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se>
Skickat: den 21 december 2021 10:41
Till: Erik Stavefeldt
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41
Bifogade filer: image001.emz

 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>  
Skickat: den 14 december 2021 16:02 
Till: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41 
 
För kännedom. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
  
Tomislav Dragoja 
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  

 
 

Från: albin.videll@trafikverket.se <albin.videll@trafikverket.se>  
Skickat: den 14 december 2021 15:57 
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Kopia: alanexstallningar@gmail.com; info@alanex-bygg.se 
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41 
 
Hej! 

 
Trafikverket har mottagit ett beslut om rivning för byggnader 
på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 i Upplands-Bro kommun 
(BYGG.2021.463). Vi bedömer att det finns risker med 
rivningen eftersom byggnader nära järnvägen och 
kontaktledningen kan påverkas. Närmsta byggnad är ca 12 m 
från närmaste spårmitt. 
 

Vi behöver upprätta ett bevakningsuppdrag och teckna ett avtal vid genomförande, mellan Trafikverket och 
byggherren för detta projekt. Pga närheten till Mälarbanan behöver Trafikverket bevaka projektet och få tillgång till 
de underlag som behöver granskas. Byggherren bör därför kontakta bevakningsledare Stefan Norgren för att 
upprätta ett avtal tillsammans. 
 
 

 

Stefan Norgren, IVös5 Konsult 
Projektledare Bevakningsuppdrag jvg. Stockholm 
Investering Stockholm Mitt 
 
Telefon: 010-123 2491 
Mobil: 070-573 1501 
Mail: stefan.norgren@trafikverket.se  



64 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0003-9 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 : 8. Information_514823

2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig 

Med vänlig hälsning 

Albin Videll 
Biträdande samhällsplanerare 

albin.videll@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 52 40 
Mobil: 072-083 27 58 

Trafikverket 
172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Solna strandväg 98 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverket.se 

Facebook I YouTube I Twitter I LinkedIn I Instagram 
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      Bild på Byggnad A den 15 mars 2011 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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     Bild på Byggnad A den 29 september 2011 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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                Bild på Byggnad B den 8 december 2015 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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TJÄNSTEANTECKNING 1 (2)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-03-02 TILLSYN.2021.31

Samtal med ombud samt projektledare för
bevakningsuppdrag åt Trafikverket

Erik Stavefeldt ringer den 2 mars 2022 Tillsynshandläggaren och meddelar att
fastighetsägaren har haft kontakt med Stefan Norgren, projektledaren för bevakningsuppdrag
åt Trafikverket angående att skriva avtal om själva rivningsåtagandet. Projektledaren skulle
ha uppgett till fastighetsägaren att ”det vore dumt att riva byggnaden”. Erik undrar om detta
uttalande från Trafikverket påverkar kommunens bedömning i aktuella ärendet på något sätt.

Tillsynshandläggaren uppger att detta uttalande från en person som arbetar för Trafikverket
inte påverkar kommunens bedömning om att byggnaderna har uppförts olovligt eller inte
skulle utgöra ett hinder vid utförande av räddningsinsatser. Bygglovsenheten kommer därför
fortsätta med att föreslå rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för byggnaderna.

Erik uppger vidare att det skulle vara svårt att få bevakningsuppdraget med Trafikverket på
plats, men att det troligen är på plats någon gång nästa vecka. Sedan skulle fastighetsägaren
även behöva göra en ”SOS-planering”, närmare sagt en ”skydds- och säkerhetsplan” som
skulle behöva utföras av ett behörigt bolag. Sammantaget, säger Erik, skulle det se mörkt ut
att riva byggnaderna inför nämndsammanträdet den 10 mars.

Tillsynshandläggaren uppger att fastighetsägaren - sedan den ansökte om rivningslov den
15 januari - inte har kommit in med någon skriftlig bevisning om att processen för att få
avtalet tecknat med Trafikverket skulle ha legat utanför fastighetsägarens kontroll.
Fastighetsägaren har inte heller visat att möjligheten att få teckna avtalet med Trafikverket
först skulle kunna ske efter att fastighetsägaren har beviljats rivningslov. Bygglovsenheten
bedömer därför inte att ärendet ska skjutas upp i nämnden.

Tillsynshandläggaren informerar ombudet även att Bygglovsenheten kommer inför det
kommande nämndsammanträdet utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 9 mars 2022 på
eftermiddagen.

Erik frågar vidare om vad som skulle utgöra rättelse för att undvika att betala
byggsanktionsavgift i och med att rivningslovsärendet avslutas först med ett slutbesked.

Tillsynshandläggaren uppger att för att rättelse ska föreligga ska hela Byggnad B vara borta
inför nämndsammanträdet. Att få slutbesked i rivningslovsärendet är inte en förutsättning för
att få ha gjort rättelse.

Senare samma dag ringer Stefan Norgren till Tillsynshandläggaren och uppger att han är
konsult och projektledare åt Trafikverkets räkning, men inte anställd på Trafikverket. Han
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
2022-03-02 TILLSYN.2021.31

uppger att hans uppdrag är att bevaka byggherrar som bygger i närheten av järnvägen så att de
beter sig rätt. Han uppger att byggherren i det aktuella ärendet nu har fått en mall för ett avtal
samt information om förhållningsregler etc. En skydds- och säkerhetsplan ska också
upprättas. På mitten av nästa vecka kunde vara avtalet i hamn, det vill säga det brukar gå
ganska fort.

Tillsynshandläggaren frågar om rivningslovet behöver finnas innan det kan skrivas ett sådant
avtal eller om processen för att få till stånd ett avtal är oberoende av att lov beviljas?

Stefan förklarar att själva avtalet blir en hjälp i syfte att byggherren inte behöver betala
skadestånd för det fall att det görs skador på järnvägen eller det störs trafiken. Avtalet tecknas
alltså i syfte att få igång en bra dialog och ge mest möjlig hjälp, men är inte beroende av en
annan myndighetsprocess eller -beslut.

Stefan frågar Tillsynshandläggaren också varför byggnaderna behöver tas bort.
Tillsynshandläggaren förklarar för Stefan att byggnaderna är olovligt uppförda, står på
prickmark, står alldeles för nära järnvägen samt utgör ett hinder för räddningsinsatser.
Byggnaderna behöver därför tas bort. Stefan uppger att han först inte tyckte att det skulle
handla om egentliga byggnader utan om snarare ”garage”, men att han nu förstår att
byggnaderna inte kan vara kvar.
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PROTOKOLL 1 (1)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-04-27 TILLSYN.2021.31

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.31
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:138
Adress: Typsnittsvägen 1

Besöksdatum: 2022-03-09
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Hany Touman, Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
, företrädare för Fastighetsägare

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesök den 9 mars 2022 såg Bygglovsenheten att det har tagits bort del av
Byggnad A som byggdes efter maj 2013 samt hela byggnad B, se bifogade foton från
platsbesök.
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PROTOKOLLSUTDRAG 24 (49)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-10 

 

 

§ 21 TILLSYN.2021.31, 
Rättelseföreläggande och uttag av 
byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-
Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet med uppdraget att kontoret får 

undersöka hur de nya förutsättningar som uppstått i nämndens beslut med 

redan rivna byggnader påverkar ärendet. 

Sammanfattning 

På fastigheten av Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2019 byggts 

ett flertal byggnader intill järnvägen utan att det har sökts bygglov för dem. 

Två byggnader, Byggnad A och Byggnad B ligger endast cirka 5–7 meter från 

närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och 

har avslutats år 2013. Byggnad B började byggas år 2014 och har avslutats 

byggas efter år 2018. 

Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse industriändamål, men 

omfattas också delvis av naturmark. Eftersom både Byggnad A och B ligger 

delvis på naturmark respektive prickmark, men också ytterst nära järnvägen, 

kan för byggnaderna inte beviljas bygglov i efterhand. Byggnaderna ska därför 

rivas. 

Beslutet om att riva byggnaderna ska gälla omedelbart, eftersom byggnaderna 

begränsar väsentligt möjlighet till räddningsinsatser inom järnvägsområdet. 

För Byggnad B ska dessutom tas ut en byggsanktionsavgift av både 

fastighetsägaren och verksamhetsutövaren på grund av uppförande av byggnad 

utan startbesked. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov den 

15 januari 2022 och har för avsikt att riva hela Byggnad B, men endast en liten 

del av Byggnad A. Större delen av Byggnad A vill fastighetsägaren och 

verksamhetsutövaren inte riva, eftersom denna del av byggnaden anser de vara 

preskriberad. Den 1 mars 2022 beviljades fastighetsägaren rivningslov och 

startbesked för del av Byggnad A eller hela Byggnad B.  

Beslutsunderlag 

 Ortfoton från fastigheten 

 Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Anteckning samtal med  29 november 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 25 (49)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-10 

 

 

 Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

 Förslag till beslut 15 december 2021 

 Yttrande 12 januari 2022 

 Information 12 januari 2022 

 Fotografier 12 januari 2022  

 Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

 Tjänsteskrivelse 3 mars 2022 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar för fastigheten Bro-Skällsta 1:138, 

Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun att förelägga 

 såsom ägare av fastigheten  

Bro-Skällsta 1:138: 

 

a) att riva del av Byggnad A som har uppförts mellan 2010 och 2011, 

b) att riva del av Byggnad A som har uppförts mellan 2013 och 2015, 

c) att riva hela Byggnad B. 

 

Rivning enligt punkterna 1, 2 och 3 ska ha utförts senast tre månader efter 

att fastighetsägaren har delgetts detta beslut. Byggnaderna visas och 

markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i 

bilaga 2 s. 1–12 för Byggnad A och s. 12-17 för Byggnad B. 

 

Föreläggandet om rivning förenas med ett löpande vite för 

 om 2 000 000 kr för varje period om tre 

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om tre månader. Föreläggandet om rivning förenat med 

vite gäller omedelbart och beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 38 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 26 (49)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-10 

 

 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får 

Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av 

Byggnad A och Byggnad B på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska 

genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF påförs  

 samt  en 

byggsanktionsavgift om 341 481 kr på grund av att ha påbörjat uppföra 

Byggnad B utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138, se Byggnad B som visas i bilaga 1 och bilaga 2 

s. 12-17.  och 

ansvarar solidariskt för betalningen. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro 

kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts 

 respektive  En 

faktura kommer att skickas ut separat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremiss med bakgrund av nya 

förutsättningar som uppstått i ärendet med redan rivna byggnader och att 

kontoret utreder hur det påverkar ärendet. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) återremissyrkande. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) återremissyrkande. 

Börje Wredén (L) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Katarina Olofssons 

(SD) förslag på återremiss och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

1.  

2.  

Beslutet sänds för kännedom till: 

 Ombud för 1 och 2: Markus Garfvé och Erik Stavefeldt, 

Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm 

 



64 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0003-9 TILLSYN.2021.31, Tillsyn om olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:138, Typsnittsvägen 1 : 14. Forslagtillbeslut20220427_528851

  

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 
(13)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsenheten 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

 2022-04-27  TILLSYN.2021.31  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Rättelseföreläggande på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar för fastigheten Bro-Skällsta 1:138, 

Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun att förelägga 

 såsom ägare av fastigheten  

Bro-Skällsta 1:138 att riva Byggnad A. Rivning ska ha utförts senast tre 

månader efter att fastighetsägaren har delgetts detta beslut. Byggnad A visas 

och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i 

bilaga 2 s. 1-12. 

 

Föreläggandet om rivning förenas med ett löpande vite för 

 om 1 500 000 kr för varje period om tre månader 

som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 

tre månader. Föreläggandet om rivning förenat med vite gäller omedelbart och 

beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får 

Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på 

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (13)  
2022-04-27  

 

Sammanfattning 

På fastigheten Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2019 byggts ett 

flertal byggnader, byggnaderna A, B och C, intill järnvägen utan att det har 

sökts bygglov för dem. Två byggnader, Byggnad A och Byggnad B ligger 

endast cirka 5-7 meter från närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas 

mellan åren 2010 och 2011 och har avslutats efter maj 2013. Efter att 

fastighetsägaren har tagit del av förslag till beslut har en mindre del av 

Byggnad A som uppfördes efter maj 2013 samt hela Byggnad B rivits. 

Byggnad C bedömer Bygglovsenheten vara preskriberad och kan därför inte bli 

föremål för ett ingripande längre. 

Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse industriändamål, men 

omfattas också delvis av naturmark. Eftersom den kvarvarande delen av 

Byggnad A ligger delvis på naturmark respektive prickmark, men också ytterst 

nära järnvägen kan för byggnaden inte beviljas bygglov i efterhand. 

Byggnad A ska därför rivas. 

Fastighetsägaren har den 1 mars 2022 fått ett tidigare sökt rivningslov, men har 

för avsikt att riva endast en liten del av Byggnad A som också numera har 

tagits bort. Större delen av Byggnad A vill fastighetsägaren inte riva, eftersom 

denna del av byggnaden anser fastighetsägaren vara preskriberad. 

Bygglovsenheten föreslår därför att kvarvarande del av Byggnad A ska tas bort 

med stöd av rättelseföreläggande. Beslutet om att riva byggnaden ska gälla 

omedelbart, eftersom byggnaden begränsar väsentligt möjlighet till 

räddningsinsatser inom järnvägsområdet. Eftersom fastighetsägaren vägrar att 

riva byggnaden ska föreläggandet förenas med ett vite fastställt utifrån behovet 

att räddningsinsatser ska kunna ske ohindrat inom området. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Förslag till beslut 15 december 2021 

7. Yttrande 12 januari 2022 

8. Information 12 januari 2022 

9. Fotografier 12 januari 2022  

10. Tjänsteanteckning 2 mars 2022 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (13)  
2022-04-27  

 

11. Bilder från tillsynsbesök 9 mars 2022 

12. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

13. Beslut om återremiss 10 mars 2022 

14. Förslag till beslut 27 april 2022 

 

Fastighetsägare 

 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs fastighetsägaren för 

yttrande den 15 december 2021 samt 27 april 2022 via e-post och brev. Den 

enskilde yttrade sig över tidigare förslag till beslut, se bilagorna 6-10. 

 

Aktuella bestämmelser 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

förenas med vite. 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (13)  
2022-04-27  

 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

eller ett beslut enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att den 

åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

 

Förslag och motivering till beslut 

Byggnaderna A, B och C är byggnader respektive nybyggnader enligt 

1 kap. 4 § PBL och har på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 uppförts på område 

avsett för naturmark, se detaljplan 9501, samt i område avsett för 

industriändamål, detaljplan 8712. Det krävs därför bygglov för byggnaderna. 

Alla tre byggnader har uppförts på naturmark (enbart del av Byggnad A) 

respektive prickmark (alla tre byggnader), och utan att det för byggnaderna har 

sökts bygglov respektive fåtts startbesked för att få påbörja byggnationen. 

Byggnad A (se bilaga 1 samt i bilaga 2 s. 1-12) började byggas mellan åren 

2010 och 2011 och avslutades byggas efter maj 2013. Det har därför inte gått 

tio år sedan överträdelsen att bygga Byggnad A har avslutats. 

Byggnad B (se bilaga 1 samt s. 13–17 i bilaga 2) började byggas år 2014 och 

byggdes klart efter år 2018. Inte heller här har det gått tio år sedan byggnaden 

avslutades uppföras. 

Byggnad C (se bilaga 1 samt s. 18 i bilaga 2) har uppförts mellan juni 2011 och 

april 2012. Enligt Bygglovsenheten går det därför inte att bevisa att byggnaden 

har varit färdigställd kortare tid än tio år. Byggnad C kan därför inte bli 

föremål för ingripande. 

Hela Byggnad B samt den del av Byggnad A som fortsattes uppföras efter 

år 2011 konstaterades den 9 mars 2022 vara borttagna. Dessa konstruktioner är 

inte heller föremål för ingripande längre. 

 

Enligt Trafikverket bör generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det 

möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 

parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. 

Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 

bebyggelsen. 

Enligt Bygglovsenhetens bedömning befinner sig Byggnad A cirka 5-7 meter 

från närmaste spårmitt. Enligt Trafikverket bör inom sådant avstånd 

bebyggelse absolut inte tillåtas. Med anledning av byggnadens placering på 

naturmark och prickmark samt att det står mycket närmare järnvägen än 
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Samhällsb 

 

Datum  5 (13)  
2022-04-27  

 

30 meter från närmaste spårmitt bedömer Bygglovsenheten att bygglov inte 

kan beviljas i efterhand. Fastighetsägaren ska därför inte föreläggas att söka lov 

i efterhand. 

Fastighetsägare för Bro-Skällsta 1:138 är idag  

var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att byggnaderna A, B och C började byggas på 

fastigheten, se bilaga 5. 

Den 2 november 2021 träffade tillsynsinspektörerna 

 som är ledamot i fastighetsbolaget och därmed företrädare 

för fastighetsägaren. är dessutom VD för 

som fortfarande har verksamhet på fastigheten. 

 har under tillsynsbesök uppgett till Bygglovsenheten att 

dåvarande fastighetsägaren har fått klartecken för att uppföra byggnaderna 

längs med järnvägen från tidigare chef för exploateringsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun samt från Trafikverket. 

Bygglovsenheten föreligger inte sådan dokumentation att fastighetsägaren har 

fått ett godkännande för aktuella byggnader varken från kommunens Bygg- och 

miljönämnd eller från Trafikverket. Med beaktande av byggnadernas placering 

bedömer Bygglovsenheten ett sådant förhållande dessutom som väldigt 

osannolikt. Fastighetsägaren har inte heller lämnat in sådan dokumentation i 

ärendet. 

Den 29 november 2021 ringde tillsynshandläggaren  och 

meddelade honom att byggnaderna närmast järnvägen, Byggnad A och B, står 

på naturmark och prickmark. Tillsynshandläggaren informerade att på grund av 

detta och att byggnaderna hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång 

till järnvägsområdet behöver byggnaderna tas bort. meddelade 

att byggnaderna behövs för företaget  eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Han uppgav 

vidare att han inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. 

Den 15 december 2021 skickade Bygglovsenheten de enskilda ett förslag till 

beslut, bilaga 6. 

 

 och inkom den 

12 januari 2022 med följande yttrande över förslag till beslut från den 

15 december 2021: 

Bolagen har påbörjat arbete med att så snart som möjligt ansöka om 

rivningslov. Arbetet med ansökan påbörjades redan i mitten/slutet av december 

2021. Kontakt angående rivning av byggnaderna togs då bland annat med 

Samhällsbyggnadskontoret och Trafikverket. På grund av jul- och 

nyårsledigheter har det dock varit svårt att hitta en kontrollansvarig som kunnat 
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Samhällsb 

 

Datum  6 (13)  
2022-04-27  

 

bistå i ärendet. Bolagen väntar också på en nybyggnadskarta som de beställt 

från kommunen att bifoga ansökan som situationsplan. 

Ansökan om rivningslov kommer att avse hela den byggnad som i Kontorets 

förslag till beslut benämnts Byggnad B (”Byggnad B”) samt en del av den 

byggnad som i förslaget benämnts Byggnad A (”Byggnad A”). Skälen för att 

ansökan inte avser hela byggnaden A redovisas nedan. Så snart ansökan är 

färdigställd och inlämnad till Kontoret är det Adressaternas förhoppning att 

Kontoret handlägger ansökan med sådan skyndsamhet att rivningsarbetena kan 

slutföras innan nämnden sammanträder den 10 mars 2022. 

Enligt 11 kap. 20 § PBL gäller att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss 

tid. Byggnadsnämnden får dock inte besluta om ett föreläggande om det har 

förflutit mer än tio år från överträdelsen. Preskriptionstiden ska räknas från när 

överträdelsen begicks. Det är tillsynsmyndigheten som ska visa att det funnits 

förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande enligt PBL. I detta 

ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en invändning 

om t.ex. preskription (se bl.a. MÖD 2020:32). 

Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i 

vart fall den 15 mars 2011. Av bifogade bilder (bilaga 9) framgår tydligt att 

arbetet med att uppföra byggnaden vid denna tidpunkt var helt slutfört, det vill 

säga det har därefter inte varit fråga om något pågående byggnadsföretag. I 

samband med att arbetet med att uppföra byggnaden slutförts har 

preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL börjat löpa avseende 

nybyggnadsåtgärden. Eftersom överträdelsen begicks för mer än tio år sedan är 

nybyggnadsåtgärden preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL och 

det saknas förutsättningar för nämnden att besluta om rättelseföreläggande 

avseende denna del av byggnaden. 

Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 71,02 kvm utförts på 

Byggnad A någon gång mellan maj 2013 och maj/juni 2015 samt att mindre än 

tio år förflutit sedan denna överträdelse begicks. Adressaterna avser att ansöka 

om rivningslov avseende tillbyggnaden i syfte att vidta rättelse i denna del. Det 

bestrids dock att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca två till fyra år efter att 

Byggnad A uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon 

preskriptionsbrytande verkan eller att denna på annat sätt medfört att 

överträdelsen vad avser nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en 

senare tidpunkt. 

Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft 

innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock enligt 11 kap. 38 § PBL 

möjlighet att i beslut om föreläggande förordna att beslutet ska gälla 

omedelbart. Det är inte avsett att 11 kap. 38 § PBL ska få generell användning, 
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utan byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av ett 

förordnande att det aktuella beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska därvid 

särskilt ta hänsyn till, om det finns anledning att misstänka åtgärder i 

förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten att särskild skyndsamhet 

krävs vid genomförande av de berörda åtgärderna (se Didón m.fl., Plan- och 

bygglagen, Version 10, JUNO, kommentaren till 11 kap. 38 §). Vad gäller 

bestämmelsens tillämpning, torde viss vägledning kunna sökas i den praxis 

som utvecklats i anslutning till 26 kap. 26 § miljöbalken, se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16 (se Blomberg 

och Svensson, Plan- och bygglag 11 kap. 38 §, Lexino 2021-10-01, JUNO). 

Av utredningen i ärendet framgår att byggnaderna har funnits en lång tid på 

fastigheten utan att varken nämnden, räddningstjänsten eller Trafikverket 

uppmärksammat eller vidtagit tillsynsåtgärder avseende byggnaderna. Det kan 

därför inte anses ha framkommit i ärendet att risken för skada i detta fall skulle 

vara så överhängande att det finns skäl att avvika från huvudregeln att beslut 

om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas (jfr Mark- 

och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16). Det finns 

inte heller några skäl att misstänka att Adressaterna avser att vidta åtgärder i 

förhalningssyfte i ärendet. Av angivna skäl saknas grund för ett förordnande 

om att beslutet ska gälla omedelbart. 

Längden av tidsfristen i ett föreläggande ska bestämmas med ledning av 

omständigheterna i det särskilda fallet. Gäller det större arbeten, såsom 

borttagande av eller ingripande ändringar av en byggnad, bör adressaten erhålla 

skäligt rådrum för att kunna träffa avtal med fackmän om arbetenas utförande, 

och dessa bör i sin tur också ges tillräcklig tid att utföra arbetena (se Rune 

Lavin, Viteslagstiftningen, Version 3B, JUNO, kommentaren till 2 § viteslagen 

under rubriken Tidsbestämmelsen). 

Aktuellt ärende avser rivning av två större byggnader för vilka Adressaterna 

måste söka och beviljas rivningslov samt startbesked innan rivningsarbetet får 

påbörjas (i enlighet med Kontorets upplysning i förslaget till beslut). Eftersom 

byggnaderna ligger nära Mälarbanan måste bevakningsuppdrag och avtal om 

genomförande också upprättas med Trafikverket innan arbetet utförs, jfr 

bifogat yttrande från Trafikverket till Kontoret den 14 december 2021 avseende 

rivningsåtgärder på fastigheten Bro-Skällsta 1:41, bilaga 8. Hur lång tid det tar 

att få ett sådant avtal på plats eller hur långt därefter rivningsarbetet kan 

påbörjas är okänt för Adressaterna och ligger delvis utanför Adressaternas 

kontroll. Med hänsyn till åtgärdernas omfattning, den tid det tar att upprätta en 

ansökan om rivningslov, nämndens handläggningstider i ärenden om 

rivningslov, samt att rivningsarbetet måste samordnas med Trafikverket, är 

tidsfristen om två månader i Kontorets förslag till beslut alldeles för kort. 

Det omfattande vitesbelopp som Kontoret föreslagit ska gälla för varje period 

om två månader som passerar utan att Adressaterna fullgjort föreläggandet är 
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vidare mycket betungande för Adressaterna. I kombination med den korta 

tidsfristen riskerar föreläggandet att försätta Adressaterna i en sådan situation 

att de känner sig tvingade att utföra rivningsarbetet trots att erforderliga 

rivningslov inte hunnit inhämtas och trots att man inte hunnit samordna arbetet 

med Trafikverket. Tidsfristen för fullgörande av föreläggandet bör av angivna 

skäl bestämmas till i vart fall sex månader. 

 

Efter att de enskilda yttrade sig har fastighetsägaren den 15 januari 2022 ansökt 

om rivningslov för del av Byggnad A som uppfördes innan maj 2013 samt hela 

Byggnad B. Den 1 mars 2022 beviljades rivningslov och startbesked för dessa 

rivningsåtgärder. 

 

Den 2 mars 2022 ringde ombudet för de enskilda Tillsynshandläggaren och 

meddelade att fastighetsägaren har haft kontakt med Stefan Norgren, 

projektledaren för bevakningsuppdrag åt Trafikverket angående att skriva avtal 

om själva rivningsåtagandet. Projektledaren skulle ha uppgett till 

fastighetsägaren att ”det vore dumt att riva byggnaden”. Ombudet undrade om 

detta uttalande från Trafikverket påverkar kommunens bedömning i aktuella 

ärendet på något sätt. 

Tillsynshandläggaren uppgav då att detta uttalande från en person som arbetar 

för Trafikverket inte påverkar kommunens bedömning om att byggnaderna har 

uppförts olovligt eller inte skulle utgöra ett hinder vid utförande av 

räddningsinsatser. Bygglovsenheten kommer därför fortsätta med att föreslå 

rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för byggnaderna.  

Ombudet uppgav vidare att det skulle vara svårt att få bevakningsuppdraget 

med Trafikverket på plats, men att det troligen är på plats någon gång nästa 

vecka. Sedan skulle fastighetsägaren även behöva göra en ”SOS-planering”, 

närmare sagt en ”skydds- och säkerhetsplan” som skulle behöva utföras av ett 

behörigt bolag. Sammantaget, uppgav ombudet, skulle det se mörkt ut att riva 

byggnaderna inför nämndsammanträdet den 10 mars 2022. 

Tillsynshandläggaren svarade på detta att fastighetsägaren – sedan den ansökte 

om rivningslov den 15 januari 2022 – inte har kommit in med någon skriftlig 

bevisning om att processen för att få avtalet tecknat med Trafikverket skulle ha 

legat utanför fastighetsägarens kontroll. Fastighetsägaren har inte heller visat 

att möjligheten att få teckna avtalet med Trafikverket först skulle kunna ske 

efter att fastighetsägaren har beviljats rivningslov. Bygglovsenheten bedömer 

därför inte att ärendet ska skjutas upp i nämnden. 

 

Vid platsbesök den 9 mars 2022 var hela Byggnad B samt del av Byggnad A 

som fastighetsägaren sökte rivningslov för borttagna. 
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Den 10 mars 2022 beslutade Bygg- och miljönämnden att återremittera ärendet 

med uppdraget att Samhällsbyggnadskontoret får undersöka hur de nya 

förutsättningar som uppstått i nämndens beslut med redan rivna byggnader 

påverkar ärendet. 

 

Särskilt om frågan om preskription 

 och  har invänt att den 

större delen av Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 

606,43 kvm i vart fall den 15 mars 2011. Arbetet med att uppföra byggnaden 

vid denna tidpunkt skulle ha varit helt slutfört, det vill säga det hade inte varit 

fråga om något pågående byggnadsföretag därefter. Till följd av detta skulle 

det ha gått längre än tio år och denna del av Byggnad A är preskriberad. Det 

skulle därför saknas förutsättningar för Bygg- och miljönämnden att besluta om 

rättelseföreläggande avseende denna del av byggnaden. 

De enskilda åberopar till stöd för sitt resonemang Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande MÖD 2020:32. I detta hänvisade domstolen 

om frågan om olovligt anordnande av parkeringsplats till bland annat följande 

förarbeten (prop. 1975/76:164 s. 263): 

”Enligt det remitterade förslaget skall preskriptionstiden räknas från det den 

olovliga åtgärden började eller, såvitt gäller särskild avgift, från det att 

överträdelsen eller underlåtenheten började. Olovligt byggande och andra 

överträdelser kan emellertid komma att utsträckas över avsevärd tid. Förslaget 

kan under sådana förhållanden medföra att preskriptionstiden blir kortare än 

som faktiskt är motiverat. Med hänsyn härtill bör enligt Lagrådet föreskrivas, 

att tiden skall räknas från det överträdelsen begicks, och med överträdelsen 

avses då, såsom förut sagts, även underlåtenhet. Detta innebär att tiden i 

princip inte börjar löpa så länge överträdelsen kan anses pågå. Det bör här 

tilläggas, att hur utgångspunkten för beräkningen av preskriptionstiden än 

anges, det inte kan undvikas att vissa problem uppkommer i tillämpningen. De 

principer som vid bedömningen av preskriptionsfrågor som har utbildats inom 

straffrätten bör kunna tjäna till ledning i nu ifrågavarande hänseende.” 

Domstolen fortsätter sedan skriva i avgörandet:  

”Som framgått ovan bör de principer som har utbildats vid bedömning av 

preskriptionsfrågor inom straffrätten kunna tjäna till ledning även när det gäller 

att bedöma en preskriptionstid enligt PBL. 

Den straffrättsliga regleringen i 35 kap. 4 § brottsbalken innebär att 

preskriptionstid aldrig börjar löpa förrän brottet blivit fullbordat. 

Preskriptionstiden kan däremot börja löpa senare. Så är fallet om brottet 

fortsätter att begås sedan det blivit fullbordat. Detta gäller bl.a. i fråga om s.k. 

perdurerande brott. Likaså gäller det brott som är att uppfatta som bedrivande 

av en verksamhet utan lov eller anmälan. (Se Johansson m.fl., Brottsbalken 
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m.m. [6 maj 2020, Juno], kommentaren till 35 kap. 4 § efter rubrikerna Fortsatt 

brott efter fullbordan och Perdurerande brott).” 

Juno-kommentaren hänvisar även till NJA 1910 s. 34 där det ansågs i alla 

instanser att byggande i strid mot fastställda ritningar var perdurerande. Att 

preskriptionstid förflutit från den tidpunkt då byggandet avslutats ansågs 

sålunda inte hindra fällande dom. Till utgångspunkt för preskriptionstidens 

beräkning tog Högsta domstolen i stället den tidpunkt då byggnaden anmälts 

till slutbesiktning. 

Mark- och miljööverdomstolen skriver vidare i MÖD 2020:32 att – i aktuellt 

mål – anordnande av parkeringsplats kan i och för sig tänkas vara utsträckt 

över tid, om anordnandet innefattar flera moment. Den enskilda parten hade i 

detta mål lämnat in bevisning som gav stöd för att den mark som nämndens 

beslut avser hade använts för olovlig parkering längre än den aktuella 

preskriptionstiden. Det hade inte framkommit att några åtgärder som hade 

utgjort ett led i anordnande av parkeringsplats företogs i tiden därefter. 

 

Bygglovsenheten bedömer att byggande av Byggnad A hade påbörjats någon 

gång efter maj 2010 och avslutades mellan maj 2013 och april 2014. Byggande 

av Byggnad A utsträcktes därför över avsevärd tid. Byggande av Byggnad A är 

således inte två olika överträdelser, skilda i tid och rum, utan utgör en och 

samma överträdelse på samma plats. 

Hela Byggnad A är en sammanhängande konstruktion, är sammantaget lika i 

struktur och utformning och är längs med hela byggnaden avsedd för samma 

användning, det vill säga lagring av hyresgästens material, verktyg och fordon. 

Att uppföra Byggnad A har under hela perioden mellan 2010 och 2013/2014 

varit en och samma bygglovspliktiga verksamhet. Fortsatt byggande av 

Byggnad A efter 2011 utgjorde således ett led i anordnande av ett 

byggnadsverk som omfattar samma plats och som ska tjäna samma ändamål 

som uppförande av den större delen av Byggnad A. Uppförande av den mindre 

delen av Byggnad A är därför inte en skild överträdelse från uppförande av den 

större delen av Byggnad A, utan utgjorde ett led i samma olovliga verksamhet. 

Preskriptionstiden ska därför räknas från när det sista momentet i det olovliga 

uppförandet av hela Byggnad A har avslutats. Olovligt uppförande av delar av 

Byggnad A har således inte begåtts längre än tio år tillbaka, varför Bygg- och 

miljönämnden inte är förhindrad att ingripa mot hela byggnaden med stöd av 

11 kap. 20 § PBL. 

Den del av Byggnad A som har uppförts efter maj 2013 är samtidigt numera 

borttagen. Att denna del av byggnaden som utgör att hela Byggnad A har 

slutförts mindre än tio är tillbaka har rivits medför dock inte att resterande del 

av byggnaden anses vara preskriberad. Den pågående verksamheten av olovligt 

byggande har för den sammanhängande konstruktionen Byggnad A avslutats 
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först efter maj 2013, varför det inte har gått tio år och ett ingripande mot den 

kvarvarande del av Byggnad A är fortfarande möjligt. 

 

Föreläggande om rättelse 

Fastighetsägaren har meddelat att den inte har för avsikt att riva hela 

Byggnad A. Fastighetsägaren ska därför föreläggas att riva kvarvarande del av 

Byggnad A med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Byggnad A hindrar i dagsläget tillgång till järnvägen på en längd av cirka 

80 meter. Rättelseföreläggandet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, 

eftersom Byggnad A är genom sin placering hindrande för räddningsinsatser 

skulle det ske en olycka inom järnvägsområdet. En sådan skada är lika 

överhängande sedan byggnaden uppfördes, eftersom järnvägen än idag 

används för omfattande persontransport och transport av farligt gods. Att 

myndigheter inte har uppmärksammat eller ingripit mot byggnaden tidigare 

förändrar inte denna bedömning. 

Den av Bygglovsenheten föreslagna fristen om tre månader för att fullgöra 

rättelseföreläggandet anses som skälig tid, eftersom det är mycket angeläget att 

riva byggnaden så fort som möjligt samtidigt som byggnaden är av 

förhållandevis enkel beskaffenhet. Omständigheten att den sökande behöver 

stämma av och skriva avtal med Trafikverket anses också som en enkel, 

rutinmässig åtgärd som sker oberoende av ansökan om rivningslov och ligger 

helt inom den enskildes kontroll. Fastighetsägaren har också numera skaffat sig 

kunskap för att snabbt ansöka om rivningslov samt träffa avtal med 

Trafikverket om rivningsföretagandet. Fastighetsägaren har även – efter att den 

beviljades rivningslov – kunnat riva del av Byggnad A och hela Byggnad B på 

mindre än en vecka. 

Föreläggandet behöver vidare förenas med vite, eftersom fastighetsägaren har 

meddelat att den inte har för avsikt att riva hela Byggnad A och inte vidtagit 

åtgärder ännu för att riva resterande del av byggnaden. Fastighetsägaren har 

även motsatt sig genomföra rivningen omedelbart trots överhängande risk för 

skada. 

Med hänsyn till dess längd utmed järnvägen fastställs för Byggnad A vite med 

1 500 000 kr, eftersom räddningsinsatser blockeras på en sträcka av cirka 

80 meter, vilket ytterst försvårar räddningsinsatser för en stor mängd 

människor skulle det ske en allvarlig olycka inom järnvägsområdet. 

Järnvägssträckan används även för transport av farligt gods. Räddningsinsatser 

skulle således hindras avsevärt skulle det ske en olycka med farligt gods inom 

området. 

Det allmänna intresset av att få bort byggnaden och att kunna ge utrymme till 

möjliga räddningsinsatser överväger fastighetsägarens intresse att kunna nyttja 

byggnaden respektive att kunna förfoga över sin mark. Vitesbeloppet har 
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fastställts utifrån fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och har bestämts 

med hänsyn till att beslutet avser skydd av många personers liv och hälsa samt 

för att förhindra och begränsa skador genom olyckor med farligt gods. 

Bygglovsenheten bedömer således att det är av yttersta vikt att Byggnad A rivs 

så fort som möjligt. Om det ovannämnda föreläggande om rättelse enligt 

11 kap. 20 § PBL inte följs, får därför Bygg-och miljönämnden enligt 

11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av Byggnad A på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det 

ska ske. 

 

Upplysningar 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om rättelseföreläggande till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 2 juni 2022. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad A rivs. 

Bygglovsenheten bedömer samtidigt att det krävs rivningslov för Byggnad A, 

eftersom den också är bygglovspliktig. 

Rivning av Byggnad A utan att ha fått startbesked för rivningslov innebär 

därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 10 kap. 3 § PBL, 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § 4 p. PBF. Angående byggsanktionsavgift för 

avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader som saknade bygglov, 

se bl.a. avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 

28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- och miljödomstolen vid 

Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer P 5555-17. 

 

Barnperspektiv 

Barn kan precis som vuxna vara inblandade i olyckor på järnvägsområdet intill 

Bro-Skällsta 1:138 och behöver därför att räddningstjänsten effektivt ska kunna 

genomföra räddningsinsatser. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg     

Bygglovschef    Florian Reitmann 

     Tillsynshandläggare 
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Bilagor 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Förslag till beslut 15 december 2021 

7. Yttrande 12 januari 2022 

8. Information 12 januari 2022 

9. Fotografier 12 januari 2022  

10. Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

11. Bilder från tillsynsbesök 9 mars 2022 

12. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

13. Beslut om återremiss 10 mars 2022 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 

 

 

Beslutet sänds för kännedom till: 

Ombud: Markus Garfvé och Erik Stavefeldt, 

Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm 
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Advokatfirman Fylgia KB ׀ Nybrogatan 11 ׀ Box 55555 04 102 ׀ Stockholm ׀ Tel 08-442 53 00 ׀ Fax 08-442 53 15  

www.fylgia.se ׀ E-post inbox@fylgia.se ׀ Org.nr. 969633-9994 

 

  
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-
Bro kommun 
 
Skickas endast med e-post 
 
 

 
 
 

 
 
Stockholm den 3 maj 2022 

 
 
 

Ärende med beteckning TILLSYN.2021.31 
 
Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 
 
I egenskap av ombud för  (”Adressaten”) inkommer vi 
härmed med följande yttrande över Samhällsbyggnadskontorets i Upplands-Bro 
kommun (”Kontoret”) förslag till beslut i rubricerat ärende.  
 
Adressaten vidhåller vad den anfört i sitt yttrande till nämnden den 12 januari 2022 i 
fråga om att återstående del av Byggnad A är preskriberad. Kontorets tolkning av  
11 kap. 20 § 2 stycket PBL i fråga om från vilken tidpunkt preskriptionstiden för 
byggnaden ska beräknas är felaktig.  
 
Enligt väl etablerad praxis ska preskriptionstiden för en olovlig åtgärd beräknas från den 
dag som åtgärden uppförts (se t.ex. MÖD 2019:30 som rörde fråga om preskription hade 
inträtt för en olovlig tillbyggnad, MÖD 2020:32 som avsåg anläggande av 
parkeringsplats, samt NJA 1969 s. 397 som avsåg inrättande av upplag). En nyä- eller 
tillbyggnation som färdigställts avser alltså inte en sådan perdurerande överträdelse som 
innebär att preskriptionstiden börjar löpa vid en senare tidpunkt.  
 
I nu aktuellt fall framgår tydligt av utredningen i ärendet att kvarvarande del av  
Byggnad A var färdigställd i vart fall den 15 mars 2011 och således är preskriberad. 
Något led i anordnandet av denna del av byggnaden har inte företagits i tiden därefter på 
sätt, som enligt Mark- och miljööverdomstolen uttalande i MÖD 2020:32, skulle kunna 
medföra att överträdelsen kan anses ha utsträckts i tiden. Det är en annan sak att 
Adressaten, två till fyra år efter färdigställandet, vidtagit en tillbyggnadsåtgärd på 
byggnadsverket, dvs. den del av Byggnad A som Adressaten i mars 2022 har rivit (jfr 
Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt avgörande den 12 februari 2014 i mål  
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P 5592-13 där domstolen prövade om viss del av en i etapper olovligt uppförd terrass var 
preskriberad, samt Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt avgörande den 19 
februari 2015 i mål P 858-14 där ett antal olovligt utförda tillbyggnader som utförts vid 
olika tidpunkter på ett och samma byggnadsverk i fråga om preskription bedömdes var 
för sig).  
 
Föreläggandet ska i inte förenas med löpande vite 
 
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får ett vite föreläggas som ett 
löpande vite (se 4 § viteslagen). Enligt förarbeten och praxis bör det inte 
schablonmässigt bestämmas att ett vite ska vara löpande utan så bör ske efter en 
prövning i varje enskilt fall. Löpande vite kan bli aktuellt om det finns skäl att anta att 
vitesadressaten vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta föreläggandet (jfr prop. 
1984/85:96 s. 50 f. och rättsfallet NJA 2018 s. 883). 
 
Kontoret har i nu aktuellt förslag till beslut inte anfört något skäl till varför föreläggandet 
ska förenas med ett löpande vite. Något skäl att anta att Adressaten vid upprepade 
tillfällen kommer att åsidosätta ett lagakraftvunnet föreläggande föreligger inte heller. 
Det måste i detta sammanhang beaktas att Adressaten vidtagit rättelse avseende de 
byggnader på fastigheten för vilka preskriptionstiden ostridigt ännu inte löpt ut 
(inklusive de delar för vilka det saknats förutsättningar för nämnden att ta ut 
byggsanktionsavgift även om rättelse inte hade vidtagits). Förutsättningar saknas därför 
att förena ett eventuellt föreläggande med löpande vite. 
 
Beslutet bör i vart fall inte förenas med ett förordnande om att beslutet ska gälla 
omedelbart 
 
I enlighet med vad Adressaten anfört i sitt yttrande till nämnden den 12 januari 2022 kan 
det inte anses ha framkommit i ärendet att risken för skada i detta fall skulle vara så 
överhängande att det finns skäl att avvika från huvudregeln att beslut om föreläggande 
måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas (jfr Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16). Det finns inte heller några skäl att misstänka 
att Adressaten avser att vidta åtgärder i förhalningssyfte i ärendet. Det ska i detta 
sammanhang beaktas att Adressaten har vidtagit rättelse avseende de byggnader på 
fastigheten för vilka preskriptionstiden ostridigt ännu inte löpt ut (inklusive de delar för 
vilka det saknats förutsättningar för nämnden att ta ut byggsanktionsavgift även om 
rättelse inte hade vidtagits). 
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Särskilt med hänsyn till vitesföreläggandets straffrättsliga karaktär, det höga (löpande) 
vitesbeloppet, samt att det på goda grunder kan ifrågasättas om återstående del av 
Byggnad A inte är preskriberad, talar starka rättssäkerhetsskäl mot att förena 
föreläggandet med ett förordnande om omedelbar verkställighet. Detta eftersom ett 
sådant förordnande i realiteten innebär att Adressaten endast med stort ekonomiskt 
risktagande kan överklaga nämndens beslut; flera vitesperioder kommer, med hänsyn till 
länsstyrelsens och domstolarnas handläggningstider, att hinna passera innan saken efter 
ett överklagande prövas slutligt.  
 
Av angivna skäl bör ett eventuellt föreläggande i vart fall inte förenas med ett 
förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart. 
 
 
Som ovan, 
 
 
 
Markus Garfvé    Erik Stavefeldt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-05-09     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för 
olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, 
Tryckfärgsvägen 6 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL respektive 9 kap. 2 § och 6 § 2 p. plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF påförs  ägaren 

till fastigheten Bro-Skällsta 1:14, samt  ägare 

till Byggnad D på fastigheten Bro-Skällsta 1:14, en byggsanktionsavgift om 

43 366 kr på grund av att ha påbörjat Byggnad D utan att startbesked för detta 

har meddelats på fastigheten Bro-Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, 

Upplands-Bro kommun, se byggnaden som visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare och 

byggnadsägare   

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter att 

beslutet har delgetts respektive  En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det byggts fyra byggnader utan att det hade sökts 

bygglov eller fåtts startbesked för dem. Efter att ett tidigare förslag till beslut 

har skickats till fastighetsägaren och dess hyresgäst (byggnadsägaren) har tre 

av fyra byggnader tagits bort. Den 10 mars togs ut byggsanktionsavgift för den 

kvarvarande byggnaden. Eftersom denna byggnad är kvar ännu idag ska en 

byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren och byggnadsägaren med det 

dubbla beloppet av den senast beslutade byggsanktionsavgiften. 
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Datum Vår beteckning 2 (9)  
2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Beslutsunderlag 

 Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 3 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

 Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

 Beslut om byggsanktionsavgift 10 mars 2022 

 Förslag till beslut 20 april 2022 

 Tjänsteskrivelse 9 maj 2022 

Ärendet 

Avgiftsskyldiga 

Fastighetsägare:  

 

Byggnadsägare:  

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 20 april 2022 med post och e-post.  delgavs 

förslaget samt bilagor den 28 april 2022 även genom delgivningsman. Inget 

yttrande har kommit in från de avgiftsskyldiga. 

Historik 

Bygglovsenheten har vid platsbesök den 5 och 17 maj 2021 på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 

Fastighetsägaren uppgav den 3 juni 2021 i telefon till tillsynshandläggaren att 

det är  som hyr marken där byggnaderna står. Han 

uppgav vidare att den stora konstruktionen (Byggnad A) utgörs av enbart 

ställningar. Enligt honom ska den därför inte betraktas som byggnad. 

Bygglovsenheten gav den 4 juni 2021 såsom byggnadsägare möjlighet 

att inkomma med en förklaring varför byggnaderna har uppförts inklusive en 

beskrivning av byggnadernas syften och mått såsom höjd, bredd och byggarea. 

Den 10 juni 2021 ringer en anställd från  tillsynshandläggaren och 

förklarar följande. Den stora konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i 

vilken det ligger ställningar i. Konstruktionen är konstruerad som väderskydd 

för ställningar. Den är därför inte någon byggnad.  
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2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Tillsynshandläggaren förklarar för den anställde att Bygglovsenheten bedömer 

att ställningskonstruktionen utgör en byggnad och är därför bygglovspliktig. 

Problematiskt är framför allt att den stora byggnaden, Byggnad A, står mycket 

nära järnvägen och behöver förmodligen flyttas längre bort. 

Tillsynshandläggaren ger henne kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare 

för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt 

placering av byggnaderna. Den anställde uppger att hon vill prata med sin chef 

och ta kontakt med bygglovshandläggaren. 

Den 22 juni 2021 ringer tillsynshandläggaren bolaget och frågar den anställde 

om hon redan har varit i kontakt med bygglovshandläggaren angående ärendet. 

Hon meddelar att hennes chef är på semester och att hon kan stämma av med 

chefen veckan därpå angående Bygglovsenhetens underrättelse och därefter ta 

kontakt med Bygglovsenheten. 

Den 9 september 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och uppmärksammar att byggnaden är kvar på platsen. 

Den 22 september 2021 gav Bygglovsenheten fastighetsägaren och 

byggnadsägaren senast den 6 oktober 2021 möjlighet att inkomma med 

synpunkter på Bygglovsenhetens utkast till förslag till beslut till Bygg- och 

miljönämnden om att förelägga fastighetsägaren att ta bort byggnaden samt allt 

material som ligger till grund för bedömning i ärendet. Alternativt gavs de 

möjlighet att komma in med dokumentation om att det har gjorts rättelse 

genom att riva byggnad A. 

Den 14 oktober 2021 beslutar Bygg- och miljönämnden att förelägga 

 såsom ägare för fastigheten av Bro-Skällsta 1:14 att riva 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 senast två månader efter att han 

har tagit del av detta beslut. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

 om 100,000 kr för varje period om en månad som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 

Den 15 oktober 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och ser att byggnaderna är kvar på platsen. 

Den 18 oktober 2021 ringer tillsynshandläggaren och meddelar att 

företrädaren för ska kontakta tillsynshandläggaren angående frågan om 

bygglovsplikt för bolagets byggnader. 

Den 19 oktober 2021 träffar tillsynshandläggaren en företrädare av  på 

kommunhuset. Företrädaren uppger att Byggnad A enbart består av ställningar, 

att den kan monteras och demonteras inom två timmar och att konstruktionen 

inte finns på något sätt inom marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som 

precis vid husrenovering inte behöver bygglov. Hon uppger att de är byggare 

och använder samma konstruktion på varje byggplats, att de inte frågar om 

bygglov i sådana fall utan det är fastighetsägarens ansvar. Konstruktionen är 

alltså inte bygglovspliktig.  
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Enligt företrädaren är den lilla, vita konstruktionen inte heller förankrat i 

marken, är lätt flyttbar och behöver bara lastas med kran på lastbil för att kunna 

avlägsnas från fastigheten. Tillsynshandläggaren informerar företrädaren om 

vad som utgör definition av en byggnad enligt 1 kap. 4 § PBL samt att bolaget 

tillsammans med fastighetsägaren behöver betala en byggsanktionsavgift för att 

ha uppfört byggnaderna utan bygglov och startbesked om bolaget eller 

fastighetsägare inte gör rättelse. Vidare står bolagets byggnader delvis på 

naturmark och prickmark varför de inte kan beviljas bygglov i efterhand för 

byggnaderna. Företrädaren meddelar under mötet att bolaget kommer riva sina 

byggnader och flytta från platsen, men att de behöver tid till och med den 

19 december 2021 för att kunna avsluta hela rivningen och flytten. 

Den 18 november 2021 ansöker  om rivningslov för byggnaderna A, B, 

C och D, se Bygg.2021.463. Rivningslov beviljas för byggnaderna den 

6 december 2021. 

Den 10 januari ringer tillsynshandläggaren  angående om 

byggnaderna har rivits efter att  har fått rivningslov. Fastighetsägaren 

uppger att bara den lilla vita byggnaden är kvar men att den ska flyttas snart 

och allt annat har rivits samt att alla staket är borta. Samma dag ringer 

tillsynshandläggaren  Hon uppger att tre byggnader 

är rivna och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att bolaget 

inväntar besked från Trafikverket för att kunna få flytta byggnaden och att hon 

ska kolla nästa vecka om byggnaden är kvar. 

Vid tillsynsbesök den 2 februari 2021 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

byggnaderna A, B och C har tagits bort, men att Byggnad D finns kvar på 

platsen. 

Vid tillsynsbesök den 9 mars 2022 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

Byggnad D finns kvar på platsen, vilket även framgår av ortfoto, se bilaga 8. 

Den 10 mars 2022 beslutar Bygg- och miljönämnden om att ta ut en 

byggsanktionsavgift om 21 638 kr för att Byggnad D finns kvar på platsen. 
 

Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslo v, 

eller en anmälan. 
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Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det 

gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 

betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 
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Datum Vår beteckning 6 (9)  
2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 2 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 

byggnad 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

Förslag och motivering till beslut 

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Både fastighetsägaren och byggnadsägaren har uppgett att konstruktionerna A 

och D inte utgör byggnader, eftersom de är tält respektive inte förankrade i 

marken. 

Bygglovsenheten bedömer inte att någon av de aktuella konstruktionerna A, B, 

C eller D är tält, men att de i vart fall har funnits på platsen sedan mitten av 

april 2021 och är konstruerade och avsedda att finnas uppställda under lång tid. 

Samtliga konstruktioner består också av väggar och tak. Konstruktionerna A, 

B, C och D på Bro-Skällsta 1:14 har således en varaktig konstruktion och är 

varaktigt placerade vilket tillsammans med deras utformning gör att de ska 

anses som byggnader respektive nybyggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att de 

delvis är konstruerade av ställningar, plasttyg, OBS-skivor, inte förankrade i 

marken, lätt att demontera eller snabbt flyttbara leder inte till en annan 

bedömning. 
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Datum Vår beteckning 7 (9)  
2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Utifrån platsbesöken 5 och 17 maj samt 15 oktober 2021 och flygfoton från 

2019, 2020 och 2021 bedömer Bygglovsenheten att byggnaderna A, B, C och 

D har uppförts på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 kortare tid tillbaka än fem år, 

se bilaga 1. 

Fastigheten Bro-Skällsta 1:14 omfattas av detaljplan 6803 och ska tjäna 

industriändamål. Samtliga byggnader är därför bygglovspliktiga nybyggnader 

enligt 9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har 

således uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Byggnaderna A, B och C är dock numera borttagna, varför det inte ska tas ut 

en byggsanktionsavgift för dessa byggnader. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för Byggnad D framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

Byggnad D är enligt 9 kap. 6 § 2 p. PBF: 

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 

Eftersom det beslutades en tidigare byggsanktionsavgift för samma 

överträdelse och de avgiftsskyldiga därefter inte har vidtagit rättelse ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut enligt 9 kap. 2 § PBF. Varje sådan ny avgift tas 

ut med dubbla det belopp som togs ut senast. 

För byggnad D bestäms byggsanktionsavgiften därför till följande: 

Area: 54,6 kvm 

Sanktionsarea: 39,6 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,25*48300)+(0,005*48300*39,6)*2 = 43 366 kr 

är fastighetsägare av Bro-Skällsta 1:14 sedan år 2014 och var 

således fastighetsägare vid överträdelsen. Ägare till Byggnad D är 

, vilket gör dem solidariskt ansvariga för att betala 

byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 
Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 
 

Upplysningar 

Bygglovsenheten upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad D rivs. 
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Datum Vår beteckning 8 (9)  
2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 2 juni 2022. 

Bygglovsenheten planerar även att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 

1 juni 2022 på eftermiddagen. 

För det fall att det söks bygglov för Byggnad D och bygglov kommer att 

beviljas eller nekas av Bygg- och miljönämnden har inte någon rättelse skett 

och den aktuella byggsanktionsavgiften för avsaknad av startbesked för 

nybyggnad ska tas ut den 2 juni 2022 om inte rättelse har skett till dess. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg     

    Bygglovschef    

   Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 3 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

9. Beslut om byggsanktionsavgift 10 mars 2022 

10. Förslag till beslut 20 april 2022   
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Datum Vår beteckning 9 (9)  
2022-05-09 BMN 22/0003 

 
 

Beslut sänds till 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 

  

  

 

Beslutet sänds som kopia till: 

 Ombud för 1: Jan Alexanderson, Wistrand Advokatbyrå, P.O. Box 

7543, 

103 93, Stockholm 
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

 

Lagfart/Tomträtt (översikt)  

 

Överlåten från akt 

BRO-SKÄLLSTA 1:14
Fastighetsnyckel: 10339451 Uppdaterad datum: 2019-03-06

Distriktsnamn: Bro Allmän del senast ändrad: 19890428

Status: Levande Senast ändrad: 2021-10-25

Tryckfärgsvägen 6 19740 Bro

1/1 Lagfart (Beviljad)

S
Fång: Köp 2014-06-03

Köpeskilling: 7900000 SEK

Inskr.dag: 2014-06-19

Aktnummer: 14/19233

96/12247 Andel:  1/1
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november 11, 2021

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [m] 1:706,42

o
 Flygfoto taget 2021-04-18/19 av Upplands-Bro kommun över Bro-Skällsta 1:14
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

1 

Byggnad D 

Byggnad A 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad A 

Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad B 
Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad D 

Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad D 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad D 

Byggnad B 

Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad A 

Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad A 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad A 
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november 4, 2021

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m] 1:658,22

o
Bro-Skällsta 1:14 den 2019-07-19 - flygfoto av Lantmäteriet
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Telefon till  

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 4 juni 2021 kl:17:16 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

Jag ringer 3 juni 2021   för att ta reda på vem som hyr marken 

intill  på fastigheten BRO-SKÄLLSTA 1:14.   säger att det är 

   som hyr marken och att telefonnumret till bolaget är 

. Han uppger vidare att den stora konstruktionen utgörs av 

bara ställningar och att den lilla, vita konstruktionen som han kallar 

för kontoret är också flyttbart, eftersom de inte är förankrade i 

grunden. Han uppger att de därför inte ska betraktas som byggnader. 
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Anteckning Telefonsamtal från  

Riktning: IN 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 10 juni 2021 kl:14:49 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

  från    ringer mig och förklarar följande. Den 

stora konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i vilken det ligger 

ställningar i. Konstruktionen är konstruerad som väderskydd för 

ställningar. Den är därför inte någon byggnad. Den mindre, vita byggnaden 

är flyttbar och står inte fast på marken, eftersom den står på 

tegelstenar. Den används som kontor för personer som jobbar där under 

dagen. 

 

Jag förklarar för  att jag bedömer att både 

ställningskonstruktionen samt kontoret utgör byggnader och är därför 

bygglovspliktiga. Jag upplyser henne om att även för tält kan det krävas 

bygglov om de är varaktigt placerade. Problematiskt är framförallt att 

den stora byggnaden står mycket nära järnvägen och behöver förmodligen 

flyttas längre bort. Jag ger henne kontaktuppgifter till Tomislav Dragoja 

för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt 

placering av byggnaderna. Hon uppger att hon vill prata med sin chef och 

ta kontakt med Tomislav. 
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Anteckning Samtal till   

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 22 juni 2021 kl:10:11 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

Jag ringer  och frågar henne om hon redan har varit i 

kontakt med vår bygglovshandläggare angående ärendet. Hon meddelar att 

hennes chef är på semester och att hon väl torsdag nästa vecka kan 

avstämma med chefen angående vår underrättelse och därefter ta kontakt 

med bygglovsavdelningen. 
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Anteckning Telefonsamtal 

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 18 oktober 2021 kl:14:53 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll:  ringer mig angående  stora vita byggnad.  Jag 

berättar att den står på prickmark och naturmark, dvs på en plats som 

inte får bebyggas.  förnekar att detta handlar om naturmark, utan 

industrimark och uppger att den vita konstruktionen inte är en byggnad 

bl.a. eftersom den är flyttbar.  säger att han ska kontakta  

som ska ta kontakt med mig angående den stora vita byggnaden. 

Jag frågar  angående byggnaderna som har precis ställts norr om 

gasolstationen.  svarar att ”de” har hyrt platsen och ställer bara 

containrar där. De kommer om en månad och ska skriva kontrakt och betala 

hyran. De har tre månader uppsägningstid. Den vita containern med toalett 

tillhör dem som hyr platsen för containrarna.  

Senare denna dag ringer mig en anställd från  och bekräftar att 

  kommer hälsa på mig på kommunhuset kl 15 imorgon den 19 

oktober. 



65 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 - BMN 22/0003-11 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 : 6. AnteckningMotemedByggnadsagare_508445

Anteckning Möte med Byggnadsägare 

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 4 november 2021 kl:16:47 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

Jag möter   på kommunhuset den 19 oktober 2021, kl. 15.00. 

 undrar varför bygglov skulle behövas för den stora vita 

konstruktionen på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 och som ägs av  

Hon visar en bild på sin mobil inifrån den vita konstruktionen. På fotot 

visas att konstruktionen består av ställningar med vita presenningar som 

väggar och tak. 

 

Hon uppger att konstruktionen enbart består av ställningar, att den kan 

monteras och demonteras inom två timmar och att konstruktionen inte finns 

på något sätt inom marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som 

precis vid husrenovering inte behöver bygglov. Hon uppger att de är 

byggare och använder samma konstruktion på varje byggplats, att de inte 

frågar om bygglov i sådana fall utan det är fastighetsägarens ansvar. 

Konstruktionen är alltså inte bygglovspliktig. 

 

Enligt henne är den lilla, vita konstruktionen inte heller förankrat i 

marken, är lätt flyttbar och behöver bara lastas med kran på lastbil för 

att kunna avlägsnas från fastigheten. 

 

 uppger att hon frågade   angående var de kan placera 

byggställningarna och han sa att  kan montera de direkt mot 

staketet på fastigheten.  uppger att de sparade en meter mot 

fastighetsgränsen för att en ska kunna gå runt konstruktionen. 

Jag påtalar för  att konstruktionerna som tillhör är 

bygglovspliktiga byggnader och att de inte kan få vara på den aktuella 

platsen till följd av att de befinner sig på naturmark/prickmark och är 

för nära järnvägen. Bolagets upplag i form av ställningar befinner sig 

också på delvis naturmark och prickmark. 

Jag berättar vidare att Bygg- och miljönämnden kommer ge bolaget och 

fastighetsägaren tillfälle att skaffa bort byggnaderna innan Bygg- och 

miljönämnden beslutar om att  och fastighetsägare behöver betala en 

byggsanktionsavgift till följd av att de har byggt byggnaderna utan 

startbesked. Jag visar henne ett räkneexempel med en summa för 

byggsanktionsavgift som togs fram med hjälp av Boverkets beräkningsguide. 

 

meddelar att de kommer flytta från platsen, men att de tidigast 

kan flytta den 1 december och att de behöver tid tills 19 december för 

att kunna flytta helt och hållet från aktuella platsen. 
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Anteckning Samtal med fastighetsägare och byggnadsägare 

Riktning: X 

Ärende: TILLSYN.2021.21 

Tid: den 10 januari 2022 kl:14:28 

Skapad av: Florian Reitmann 

 

Innehåll: 

Jag ringer   angående om byggnaderna har rivits efter att  

har fått rivningslov. uppger att bara den lilla vita bygganden är 

kvar men ska flyttas snart och allt annat har rivits samt att alla staket 

är borta. 

 

Jag ringer sedan   från . Hon uppger att tre byggnader 

är rivna och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att 

bolaget inväntar besked från Trafikverket och att hon ska kolla nästa 

vecka om byggnaden är kvar. 
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PROTOKOLL 1 (3)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-04-20 TILLSYN.2021.21

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.21
Ärendet avser: Byggsanktionsavgift för olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:14
Adress: Tryckfärgsvägen 6

Besöksdatum: 2022-03-09
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Hany Touman, Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten att Byggnad D som ägs av är
kvar på fastigheten. meddelade inspektörerna vid besöket att fortfarande
väntar på tillstånd att få flytta byggnaden, men att de kommer flytta byggnaden så fort
företaget har fått tillstånd till det.

Till protokollet bifogas foton från platsbesök 2022-03-09 samt ett ortfoto från mars 2022 som
visar att Byggnad D är kvar på fastigheten (se bilderna nedan).
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3)
2022-04-20 TILLSYN.2021.21
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 3 (3)
2022-04-20 TILLSYN.2021.21
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PROTOKOLLSUTDRAG 20 (49)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-10 

 

 

§ 20 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift 
för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 
1:14, Tryckfärgsvägen 6 

Beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

 ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 1:14, samt 

, ägare till Byggnad D på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, en byggsanktionsavgift om 21 638 kr på grund av att ha påbörjat 

Byggnad D utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, Upplands-Bro kommun, se byggnaden som 

visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare och 

byggnadsägare   

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts respektive . En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det byggts fyra byggnader utan att det hade sökts 

bygglov eller fåtts startbesked för dem. Efter att förslag till beslut har skickats 

till fastighetsägaren och dess hyresgäst (byggnadsägaren) har tre av fyra 

byggnader tagits bort. Därför ska en byggsanktionsavgift tas ut av 

fastighetsägaren och byggnadsägaren för den kvarvarande byggnaden.  

Beslutsunderlag 

 Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 4 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 21 (49)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-10 

 

 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

 Protokoll från Tillsynsbesök 2 februari 2022 

 Förslag till beslut 7 februari 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2022 

Förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

, ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 1:14, samt 

, ägare till Byggnad D på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, en byggsanktionsavgift om 21 638 kr på grund av att ha påbörjat 

Byggnad D utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, Upplands-Bro kommun, se byggnaden som 

visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare och 

byggnadsägare   

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts respektive . En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Bygg- och 

miljönämnden har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Med mottagningsbevis: 

1.  

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 

2.  
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsenheten 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

 2022-04-20  TILLSYN.2021.21  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Ny byggsanktionsavgift för nybyggnad av 
byggnad utan startbesked på Bro-Skällsta 1:14, 
Tryckfärgsvägen 6 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 6 § 2 p. plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF påförs , ägaren till fastigheten 

Bro-Skällsta 1:14, samt , ägare till Byggnad D 

på fastigheten Bro-Skällsta 1:14, en byggsanktionsavgift om 43 366 kr på 

grund av att ha påbörjat Byggnad D utan att startbesked för detta har meddelats 

på fastigheten Bro-Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, Upplands-Bro kommun, 

se byggnaden som visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare och 

byggnadsägare .  

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter att 

beslutet har delgetts respektive . En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

 

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det byggts fyra byggnader utan att det hade sökts 

bygglov eller fåtts startbesked för dem. Efter att ett tidigare förslag till beslut 

har skickats till fastighetsägaren och dess hyresgäst (byggnadsägaren) har tre 

av fyra byggnader tagits bort. Den 10 mars togs ut byggsanktionsavgift för den 

kvarvarande byggnaden. Eftersom denna byggnad är kvar ännu idag ska en 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (9)  
2022-04-20    

 

byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren och byggnadsägaren med det 

dubbla beloppet av den senast beslutade byggsanktionsavgiften. 

 

Beslutsunderlag 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 3 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

9. Beslut om byggsanktionsavgift 10 mars 2022 

10. Förslag till beslut 20 april 2022 

 

Avgiftsskyldiga 
Fastighetsägare:  

 
 

Byggnadsägare:  
 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 20 april 2022 med post och e-post. Ett eventuellt inkommit 

yttrande kommer läggas till bilagorna till beslutet. 

 

Historik 

Bygglovsenheten har vid platsbesök den 5 och 17 maj 2021 på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 

Fastighetsägaren uppgav den 3 juni 2021 i telefon till tillsynshandläggaren att 

det är  som hyr marken där byggnaderna står. Han 

uppgav vidare att den stora konstruktionen (Byggnad A) utgörs av enbart 

ställningar. Enligt honom ska den därför inte betraktas som byggnad. 

Bygglovsenheten gav den 4 juni 2021 såsom byggnadsägare möjlighet 

att inkomma med en förklaring varför byggnaderna har uppförts inklusive en 

beskrivning av byggnadernas syften och mått såsom höjd, bredd och byggarea. 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (9)  
2022-04-20    

 

Den 10 juni 2021 ringer en anställd från tillsynshandläggaren och 

förklarar följande. Den stora konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i 

vilken det ligger ställningar i. Konstruktionen är konstruerad som väderskydd 

för ställningar. Den är därför inte någon byggnad. Tillsynshandläggaren 

förklarar för den anställde att Bygglovsenheten bedömer att 

ställningskonstruktionen utgör en byggnad och är därför bygglovspliktig. 

Problematiskt är framför allt att den stora byggnaden, Byggnad A, står mycket 

nära järnvägen och behöver förmodligen flyttas längre bort. 

Tillsynshandläggaren ger henne kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare 

för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt 

placering av byggnaderna. Den anställde uppger att hon vill prata med sin chef 

och ta kontakt med bygglovshandläggaren. 

Den 22 juni 2021 ringer tillsynshandläggaren bolaget och frågar den anställde 

om hon redan har varit i kontakt med bygglovshandläggaren angående ärendet. 

Hon meddelar att hennes chef är på semester och att hon kan stämma av med 

chefen veckan därpå angående Bygglovsenhetens underrättelse och därefter ta 

kontakt med Bygglovsenheten. 

Den 9 september 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och uppmärksammar att byggnaden är kvar på platsen. 

Den 22 september 2021 gav Bygglovsenheten fastighetsägaren och 

byggnadsägaren senast den 6 oktober 2021 möjlighet att inkomma med 

synpunkter på Bygglovsenhetens utkast till förslag till beslut till Bygg- och 

miljönämnden om att förelägga fastighetsägaren att ta bort byggnaden samt allt 

material som ligger till grund för bedömning i ärendet. Alternativt gavs de 

möjlighet att komma in med dokumentation om att det har gjorts rättelse 

genom att riva byggnad A. 

Den 14 oktober 2021 beslutar Bygg- och miljönämnden att förelägga 

 såsom ägare för fastigheten av Bro-Skällsta 1:14 att riva 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 senast två månader efter att han 

har tagit del av detta beslut. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

 om 100.000 kr för varje period om en månad som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 

Den 15 oktober 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och ser att byggnaderna är kvar på platsen. 

Den 18 oktober 2021 ringer tillsynshandläggaren och meddelar att 

företrädaren för  ska kontakta tillsynshandläggaren angående frågan om 

bygglovsplikt för bolagets byggnader. 

Den 19 oktober 2021 träffar tillsynshandläggaren en företrädare av  på 

kommunhuset. Företrädaren uppger att Byggnad A enbart består av ställningar, 

att den kan monteras och demonteras inom två timmar och att konstruktionen 

inte finns på något sätt inom marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (9)  
2022-04-20    

 

precis vid husrenovering inte behöver bygglov. Hon uppger att de är byggare 

och använder samma konstruktion på varje byggplats, att de inte frågar om 

bygglov i sådana fall utan det är fastighetsägarens ansvar. Konstruktionen är 

alltså inte bygglovspliktig. Enligt företrädaren är den lilla, vita konstruktionen 

inte heller förankrat i marken, är lätt flyttbar och behöver bara lastas med kran 

på lastbil för att kunna avlägsnas från fastigheten. Tillsynshandläggaren 

informerar företrädaren om vad som utgör definition av en byggnad enligt 

1 kap. 4 § PBL samt att bolaget tillsammans med fastighetsägaren behöver 

betala en byggsanktionsavgift för att ha uppfört byggnaderna utan bygglov och 

startbesked om bolaget eller fastighetsägare inte gör rättelse. Vidare står 

bolagets byggnader delvis på naturmark och prickmark varför de inte kan 

beviljas bygglov i efterhand för byggnaderna. Företrädaren meddelar under 

mötet att bolaget kommer riva sina byggnader och flytta från platsen, men att 

de behöver tid till och med den 19 december 2021 för att kunna avsluta hela 

rivningen och flytten. 

Den 18 november 2021 ansöker  om rivningslov för byggnaderna A, B, 

C och D, se Bygg.2021.463. Rivningslov beviljas för byggnaderna den 

6 december 2021. 

Den 10 januari ringer tillsynshandläggaren  angående om 

byggnaderna har rivits efter att  har fått rivningslov. Fastighetsägaren 

uppger att bara den lilla vita byggnaden är kvar men att den ska flyttas snart 

och allt annat har rivits samt att alla staket är borta. Samma dag ringer 

tillsynshandläggaren  från  Hon uppger att tre byggnader 

är rivna och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att bolaget 

inväntar besked från Trafikverket för att kunna få flytta byggnaden och att hon 

ska kolla nästa vecka om byggnaden är kvar. 

Vid tillsynsbesök den 2 februari 2021 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

byggnaderna A, B och C har tagits bort, men att Byggnad D finns kvar på 

platsen. 

Vid tillsynsbesök den 9 mars 2022 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

Byggnad D finns kvar på platsen, vilket även framgår av ortfoto, se bilaga 8. 

Den 10 mars 2022 beslutar Bygg- och miljönämnden om att ta en 

byggsanktionsavgift om 21 638 kr för att Byggnad D finns kvar på platsen. 

 

Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 
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uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det 
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gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 

betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 2 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 

byggnad 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

 

Förslag och motivering till beslut 

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Både fastighetsägaren och byggnadsägaren har uppgett att konstruktionerna A 

och D inte utgör byggnader, eftersom de är tält respektive inte förankrade i 

marken. 

Bygglovsenheten bedömer inte att någon av de aktuella konstruktionerna A, B, 

C eller D är tält, men att de i vart fall har funnits på platsen sedan mitten av 

april 2021 och är konstruerade och avsedda att finnas uppställda under lång tid. 
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Samtliga konstruktioner består också av väggar och tak. Konstruktionerna A, 

B, C och D på Bro-Skällsta 1:14 har således en varaktig konstruktion och är 

varaktigt placerade vilket tillsammans med deras utformning gör att de ska 

anses som byggnader respektive nybyggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att de 

delvis är konstruerade av ställningar, plasttyg, OBS-skivor, inte förankrade i 

marken, lätt att demontera eller snabbt flyttbara leder inte till en annan 

bedömning. 

Utifrån platsbesöken 5 och 17 maj samt 15 oktober 2021 och flygfoton från 

2019, 2020 och 2021 bedömer Bygglovsenheten att byggnaderna A, B, C och 

D har uppförts på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 kortare tid tillbaka än fem år, 

se bilaga 1. 

Fastigheten Bro-Skällsta 1:14 omfattas av detaljplan 6803 och ska tjäna 

industriändamål. Samtliga byggnader är därför bygglovspliktiga nybyggnader 

enligt 9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har 

således uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Byggnaderna A, B och C är dock numera borttagna, varför det inte ska tas ut 

en byggsanktionsavgift för dessa byggnader. 

 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för Byggnad D framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

Byggnad D är enligt 9 kap. 6 § 2 p. PBF: 

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 

Eftersom det beslutades en tidigare byggsanktionsavgift för samma 

överträdelse och de avgiftsskyldiga därefter inte har vidtagit rättelse ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut enligt 9 kap. 2 § PBF. Varje sådan ny avgift tas 

ut med dubbla det belopp som togs ut senast. 

 

För byggnad D bestäms byggsanktionsavgiften till följande: 

Area: 54,6 kvm 

Sanktionsarea: 39,6 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,25*48300)+(0,005*48300*39,6)*2 = 43 366 kr 

 

är fastighetsägare av Bro-Skällsta 1:14 sedan år 2014 och var 

således fastighetsägare vid överträdelsen. Ägare till Byggnad D är  

, vilket gör dem solidariskt ansvariga för att betala 

byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 
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Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

 

Upplysningar 

Bygglovsenheten upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad D rivs. 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 2 juni 2022. 

Bygglovsenheten planerar även att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 

1 juni 2022 på eftermiddagen. 

För det fall att det söks bygglov för Byggnad D och bygglov kommer att 

beviljas eller nekas av Bygg- och miljönämnden har inte någon rättelse skett 

och den aktuella byggsanktionsavgiften för avsaknad av startbesked för 

nybyggnad ska tas ut den 2 juni 2022 om inte rättelse har skett till dess. 

 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

För Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg     Florian Reitmann 

Bygglovschef     Tillsynshandläggare 

          

 

Bilagor 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 3 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 
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4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från tillsynsbesök 9 mars 2022 

9. Beslut om byggsanktionsavgift 10 mars 2022 

10. Förslag till beslut 20 april 2022 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till 

1.  

 
2.  

 

Beslutet sänds som kopia till 

 

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 
 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Olof Forsberg 
Bygglovschef 
Bygglovsenheten 
   
olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-05-06     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.134, Anmälan för nybyggnad av 
Attefallshus, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:39 

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att inte meddela startbesked för ansökt 

åtgärd då det saknas förutsättningar för startbesked i 9 kapitlet § 4a plan- 
och bygglagen. 
 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 93 
    Summa:   6 875 kr 
_______________________________________________________________ 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 
Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 
senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 10 mars 2022 inkom anmälan om uppförande av Attefallshus på 
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:39. 

Byggnaden föreslås att placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
Angränsande fastighet Kungsängens Kyrkby 2:38 Kungsängens Kyrkby 6:1 
och Kungsängens Kyrkby 2:1. Grannars medgivande ska ligga som underlag 
till beslut. 

Bygglovsenheten bedömer att det saknas förutsättningar att tillämpa 
Attefallsreglerna i 9 kapitlet 4a § plan- och bygglagen då åtgärden placeras 
inom område som utpekats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. 
Bygglovsenheten vill tydliggöra att den slutgiltiga bedömning av detta är 
nämndens, i vilka områden Attefallsreglerna är begränsande av 
kulturmiljöutpekande. I dagsläget finns inte något sådant ställningstagande från 
nämnden vilket leder till att kontoret gör bedömningen utifrån praxis och den 
kulturmiljöutredning som finns för Östervägen. 
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Beslutsunderlag 
• Anmälan som inkom den 10 mars 2022 
• Förslag till kontrollplan som inkom den 10 mars 2022 
• Situationsplan som inkom den 10 mars 2022 
• Ritningar fasad som inkom den 10 mars 2022 
• Ritningar sektion som inkom den 10 mars 2022 
• Ritningar plan som inkom den 10 mars 2022 
• Illustration som inkom den 10 mars 2022 
• Beskrivande situationsplan som inkom den 10 mars 2022 
• Teknisk beskrivning som inkom den 10 mars 2022 
• Foto från platsbesök den 4 april 2022 
• Grannemedgivande från Kungsängens Kyrkby 2:38 som inkom den 4 

maj 2022 
• Grannemedgivande från Upplands-Brohus Kungsängens Kyrkby 6:1 

som inkom den 5 maj 2022 
• Grannemedgivande från Upplands-Bro kommun den 16 maj 2022 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2022 

Ärendet 
Den 10 mars 2022 inkom anmälan om uppförande av Attefallshus på 
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:39. 

Ansökt åtgärd 
Attefallshuset ska enligt ansökan användas som gäststuga och förråd. En 
komplementbyggnad. 

Förutsättningar 
På platsen står idag ett uthus som bedöms som Friggebod. Sökande vill riva 
den då den är i väldigt dåligt skick. Byggnaden kan skymtas i fotografi från 
gränsområdet. Tidigare fråga om avstånd till tomtgräns för allmän plats utgår 
då det inte bedöms som allmän plats. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett 
Attefallshus: 

• det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten 

• ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 

• får vara högst 30,0 m2 

• taknockshöjden får vara högst 4,0 meter 

• ska vara fristående 

• ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus 

• ska placeras minst 4,5 meter från gräns 

• ska placeras minst 30,0 meter från järnväg 
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• inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla 

• att det inte är utökad bygglovsplikt för Attefallshus i den detaljplan som 
gäller för området 

• om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i 
anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret 

Brandskydd 
Enkelt brandskyddsförfarande med brandvarnare och brandsläckare vid 
övernattning. Avstånd till huvudbyggnader överstiger 8 meter. 

Buller 
Åtgärden påverkas inte av buller då det är en komplementbyggnad. 

Yttranden och remisser 
Förslag till beslut skickas till sökande. De har möjlighet att yttra sig inför 
nämndens sammanträde. Yttrandet ska vara nämnden till handa senast den 18 
maj. Upplands-Brohus som ägare till Kungsängens Kyrkby 6:1 har lämnat sitt 
godkännande. Grannarna på Kungsängens Kyrkby 2:38 har lämnat sitt 
medgivande till sökande. För Kungsängens Kyrkby 2:1 finns medgivande från 
kommunen. 

Kulturvärden och fornlämningar 
Byggnaden föreslås att byggas inom område med kulturhistoriska värden 
utpekade i utredning i framtagandet av Fördjupad Översiktsplan för 
Kungsängen. Området längs Östervägen är i utredningen från 2019 utpekat 
som särskilt värdefullt område. 

"Längs Östervägen ligger ett antal villor med välbevarad utformning från 
omkring 1960-talet. Vägen slingrar sig ner i en backe mot Kungsängen 
centrum. Villorna är individuellt utformade och följer topografin på ett smidigt 
sätt. Tomterna är relativt stora med förgårdsmark och uppvuxna fruktträd.  

Villorna är uppförda i en till två våningar, och de flesta av dem har fasader i 
gult eller rött tegel. Bebyggelsen representerar kataloghusbyggandet som 
skedde på privat initiativ i syfte att bo med sin egen familj i huset. 
Byggnaderna är mycket välbevarade och visar tydligt på ett mellanskikt av 
bebyggelse i efterkrigstiden, individuellt men enkelt utformade villor." 

Villan på Kungsängens Kyrkby 2:39 är uppförd under 1950-talet och bedöms 
ha kulturhistoriska värden. Villorna och förgårdsmarken bedöms som viktiga 
bärare av områdets karaktär. Föreslaget Attefallshus placeras längst in på 
tomten. 
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Attefallshuset bedöms inte i sig som en förvanskning då det har ett avstånd till 
bostadshuset och förgårdsmarken som därmed kan stå för sin tids ideal och 
utformning utan att störas ut av åtgärden. 

Enligt rättspraxis ska inte Attefallsreglerna i 9 kapitlet 4 § gå att tillämpa om 
området är utpekat som särskilt värdefullt. Detta ska enligt Boverket ändå vara 
en bedömning som görs av nämnden i varje enskilt fall av utpekade områden. 

Det är enligt Boverket viktigt men inte nödvändigt att kommunen i förväg 
utpekar vilka områden som omfattas av begränsningar att tillämpa de så 
kallade Attefallsreglerna. 

Avstånd till tomtgräns 
Byggnaden föreslås att placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
Angränsande fastighet Kungsängens Kyrkby 2:38 och Kungsängens Kyrkby 
6:1 och Kungsängens Kyrkby 2:1. Grannars medgivande ska ligga som 
underlag till beslut. 

Bedömning och skäl till beslut 
Bygglovsenheten bedömer att det saknas förutsättningar att tilllämpa 
Attefallsreglerna i 9 kapitlet 4a § plan- och bygglagen då åtgärden placeras 
inom område som utpekats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. 
Bygglovsenheten vill tydliggöra att den slutgiltiga bedömning av detta är 
nämndens, i vilka områden Attefallsreglerna är begränsande av 
kulturmiljöutpekande. I dagsläget finns inte något sådant ställningstagande från 
nämnden vilket leder till att kontoret gör bedömningen utifrån praxis och den 
kulturmiljöutredning som finns. 

Barnperspektiv 
Åtgärden uppförs i närhet till förskola. Åtgärden bedöms inte påverka barn.  

Samhällsbyggnadskontoret 
 
Olof Forsberg  

Bygglovschef 
 

 
  



 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-05-06    

 
 

Bilagor 
1. Anmälan som inkom den 10 mars 2022 

2. Förslag till kontrollplan som inkom den 10 mars 2022 

3. Situationsplan som inkom den 10 mars 2022 

4. Ritningar fasad som inkom den 10 mars 2022 

5. Ritningar sektion som inkom den 10 mars 2022 

6. Ritningar plan som inkom den 10 mars 2022 

7. Illustration som inkom den 10 mars 2022 

8. Beskrivande situationsplan som inkom den 10 mars 2022 

9. Teknisk beskrivning som inkom den 10 mars 2022 

10. Foto från platsbesök den 4 april 2022 

11. Grannemedgivande från Kungsängens Kyrkby 2:38 som inkom den 4 
maj 2022 

12. Grannemedgivande från Upplands-Brohus Kungsängens Kyrkby 6:1 
som inkom den 5 maj 2022 

13. Grannemedgivande från Upplands-Bro kommun den 16 maj 2022 

Beslut sänds till 
Delges med delgivningskvitto 

• Sökande  
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Fasadritning Norr, pil 1 i förklaring
Kungsängens kyrkby 2:39

5 m
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Fasadritning 2, Öst
Kungsängens kyrkby 2:39

Skala 1:50

 5 m
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Fasadritning 3, Söder
Kungsängens kyrkby 2:39

Skala 1:50 

5 m 
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Fasadritning 4, Väst
Kungsängens kyrkby 2:39 

Skala 1:50

5 m
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Sektionsritning Söder
Kungsängens Kyrkby 2:39

Skala 1:50

5 m

4
, 

0
0
 m

2
,1

0
 m

Takhöjd 2,10 m i badrum samt i begränsad del 
av kök/allrum

Höjdsättning: Marken ligger på plan mark. Huset anpassas med en låg lutning närmast huset mot befintlig marknivå
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4
, 0

0
 m

2
,1

0
 m

Taklutning 5 grader

Höjdsättning: Marken ligger på plan mark. Huset anpassas med en låg lutning närmast huset mot befintlig marknivå

Sektionsritning Väst
Kungsängens kyrkby 2:39

5 m

Skala 1:50
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Skala 1:50

Planritning Entréplan
Kungsängens kyrkby 2:39

5 m

3
,1

0
 m

7,80 m

1,83 m

2
,3

6
 m

8,18 m

3
,4

8
 m

På de utvändiga måtten tillkommer ca 4cm 
med luftning och panel.
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Skala 1:50

Planritning Loft
Kungsängens kyrkby 2:39

5 m

4,72 m

3
,1

0
 m 2
,3

6
 m

Loft avsett för
förvaring
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Perspektiv Sydväst
Kungsängens kyrkby 2:39
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1
,00 m 1,00 m

Byggnadens fasad placeras
1 meter från tomtgräns. 
Situationsplanen visar byggnaden
med takutsprång.

Situationsplan för byggnation på Östervägen 98
Fastighet: Kungsängens kyrkby 2:39 

50,00m 

Skala 1:500

Befintligt bostadshus
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Teknisk beskrivning Kungsängens Kyrkby 2:39  

Väggar (Snitt inifrån och ut) 
Ytskikt, gips alternativt innerpanel 
OSB-skiva 12 mm  
Regelstomme 45*45 mm (installationszon för el) med islolering 
Ångspärr  
Bärande regelstomme 45*120 mm med isolering 
Vindduk 
Stående distans 12 mm 
Liggande panel 22*95-120 
 
Loftbjälklag 
Bjälklag 45*95 mm, infäst i bärande ytterväggskonstruktion samt limträbalk 90*270 mm samt med upplag på 
innervägg 45*95 mm. 
 
Grund (Snitt uppifrån och ner) 
Parkettgolv  
foam 
ångspärr 
Armerad betong ca 10 cm, kantförstyvad   
Cellplast 20 cm 
Makadam, avjämning och dränering, dräneringsledning runt grunden 
 
Tak (Snitt inifrån och ut) 
Ytskikt, gips alternativt innerpanel 
Ångspärr 
Takstol pulpet 45*195 mm med isolering 
Vindduk 
Luftningsläkt på takstol 45*25 mm 
Råspont 22*95-120mm 
Underlagspapp  
Ytpapp 
Dimensionering av bärande konstruktioner utifrån tabeller och beräkningsprogram i träguiden. 

Utrustning 
Där inget fabrikat anges är det inte bestämt ännu 
 
Kök 
Kombinerad kyl/frys 
Spis med ugn 
Kolfilterfläkt 
 
Badrum 
Ytskikt: kakel och klinker  
WC, handfat och dusch.  
Elektrisk varmvattenberedare, typ Nibe eminent eller motsvarande 
Fuktstyrd frånluftsfläkt för tillfällig forcering 
 
Ventilation 
FTX-aggregat, typ Mitsubishi VL-50 eller motsvarande 
 
Uppvärmning 
Värmepump Luft/luft, fabrikat ej valt 
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1

Olof Forsberg

Från: martin smedborn <smedborn@hotmail.com>
Skickat: den 4 maj 2022 17:17
Till: Olof Forsberg
Ämne: Attefallshus 

Hej Olof  

Ber om ursäkt för sent svar, har varit lite körigt hemma, bifogar kartutdrag med underskrift, tack för 

hjälpen!

Mvh Martin 
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1

Olof Forsberg

Från: Håkan Örnelius <Hakan.Ornelius@ubh.se>
Skickat: den 5 maj 2022 14:49
Till: Olof Forsberg
Ämne: Sv: Medgivande från granne(UBH)

Hej Olof! 
 
Vi har inget att erinra utan vi säger absolut jag till den förfrågan. 
 
Med vänlig hälsning 

Håkan Örnelius  
Förvaltningschef  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress: Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248720  
E-post: hakan.ornelius@ubh.se 

Från: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>  
Skickat: den 5 maj 2022 12:32 
Till: Håkan Örnelius <Hakan.Ornelius@ubh.se> 
Ämne: Medgivande från granne(UBH) 
 
Hej Håkan 
 
Vi har en ansökan om Attefallshus närmare er tomtgräns till (UBH)Kungsängens Kyrkby 6:1 än 4,5 meter. Se bifogad 
situationsplan. 
 
Kan ni godkänna denna placering? 
 
Tack på förhand. 
 
Olof Forsberg 
Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
olof.forsberg@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Olof Forsberg

Från: Samuel Eketorp
Skickat: den 16 maj 2022 11:26
Till: Olof Forsberg
Ämne: Sv: Medgivande från granne(UBH)

Upplands-Bro kommun i egenskap av fastighetsägare har inget att erinra. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Samuel Eketorp  
Chef, enheten för mark och natur 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
08-581 692 30 
samuel.eketorp@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se  
 

 
 
 
 

Från: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>  
Skickat: den 16 maj 2022 10:49 
Till: Samuel Eketorp <Samuel.Eketorp@upplands-bro.se> 
Ämne: Medgivande från granne(UBH) 
 
 
Hej Samuel 
 
Vi har en ansökan om Attefallshus närmare er tomtgräns till (UBK) Kungsängens Kyrkby 2:1 än 4,5 meter. Se bifogad 
situationsplan. 
 
Kan ni godkänna denna placering? 
 
Kommunen äger en liten kvarglömd allmänning som är kvartersmark. 
 
Tack på förhand. 
 
Olof Forsberg 
Bygglovschef 
  
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
olof.forsberg@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Estelle Friberg Håkansson 

   

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Estelle.FribergHakansson@upplands-bro.se 

2022-05-10    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag 
till:  

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 
nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 
och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKR:s hemsida.  
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 

föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska 
gälla från och med 1 november 2022. 

Sammanfattning 

Miljö- och livsmedelsenheten har under år 2022 sett över kommunens 
föreskrifter om avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till 

föreskrifter om avgift enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna följer 
Sveriges kommuner och regioners rekommendationer för föreskrifter om avgift 
inom miljöbalkens område. Föreskrift om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

har ändrats för att vara kompatibel med protokollsutdrag KF §7- utredning av 
Rättviksmodellen daterad 2021-02-17, punkt D i protokollsutdrag §268- 

Föreskrifter om avgift för prövning daterad 2019-11-27 och tillsyn inom 
miljöbalkens område och förändringen av §38 i Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  Miljö- och livsmedelsenheten föreslår 

att, i enlighet med tidigare taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta 
avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida. 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och livsmedelsenhetens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-05-10   

 
 

 Protokollsutdrag KF §7- utredning av Rättviksmodellen daterad 2021-

02-17  

 Punkt D i protokollsutdrag §268- Föreskrifter om avgift för prövning 

daterad 2019-11-27 

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

Ärendet 
Miljö- och livsmedelsenheten har under år 2022 sett över taxan för Bygg- och 

miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
enligt miljöbalken. Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 

2 kap. 5 § kommunallagen, som har följande lydelse: ”Kommuner och regioner 
får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster 
och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 

ut om det följer av lag eller annan författning”. Första stycket ger kommunerna 
rätt att ta ut avgifter inom hela den kommunallagsreglerade sektorn. Det enda 

kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som 
motprestation. 

Bygg- och miljönämndens rätt att ta ut avgifter framgår av följande lag: 

 Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna 

balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt 

för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna 

balks tillämpningsområde. 

Kommunallagen innefattar ett retroaktivitetsförbud vilket innebär att 

föreskrifterna måste fastställas innan de ska gälla. För att de nya föreskrifterna 

ska gälla från den 1 november 2022 behöver de fastställas av 

kommunfullmäktige den 21 september 2022. 

Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska 

kungöras genom att det på kommunens eller regionens anslagstavla 

tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Delegationer till nämnden 

Miljö- och livsmedelsenheten föreslår att följande delegationer ska finnas i 
föreskriften på samma sätt som tidigare: 

 Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller efterskänkande av avgift. 

 Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 

och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKR:s hemsida.  
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
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Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Miljö- och livsmedelsenhetens förslag följer det underlag som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram för taxesättning av 

kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Underlaget bygger på 
att avgiften för den återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska 
avspegla de risker för människa och miljö som verksamheten ger upphov till 

och den erfarenhet miljöinspektörerna har från tillsynen.  

Bestämmelser 

Färdigt förslag med bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i 

bilaga 1, ändringarna framgår i bilaga 2”Kommenterad- Föreskrifter om avgift 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bestämmelser”.  

Timavgift 

Timavgift tas ut när någon fast årlig avgift inte fastställts för verksamheten 
eller i övrigt när den faktiskt nedlagda tiden i ett ärende ska debiteras. 

Timavgift debiteras inte bara för tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också 
för förberedelser och efterarbete samt den tid som går åt för att begära in olika 

handlingar och kompletteringar, skriva beslut etc. 

Lista över de sakområden (enligt miljöbalkens indelning) som kan vara 
aktuella för timdebitering finns i föreskriftens bilaga 1 men även för viss typ av 

verksamheter i föreskriftens bilaga 2.  

Nedan följer motivering på färdigt förslag med avgift gällande timavgift för 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter som finns i bilaga 1, 

ändringarna framgår i bilaga 2 ”Kommenterad- Föreskrifter om avgift för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bestämmelser”. 

I föreskriftens bilaga 2 har vissa avgiftskoder ändrats från fast årlig avgift till 

timavgift enligt protokollsutdrag KF §7- utredning av Rättviksmodellen 
daterad 2021-02-17. Följande avgiftskoder i Föreskrifter om avgift för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, har ändras från fast årlig avgift 

till timavgift: 200.6005, 200.4002, 50.2004, 1.2002. 

Avgifter för ansökan och anmälan  

Miljö- och livsmedelsenheten handlägger årligen ett stort antal ärenden, till 

exempel ansökningar om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, 
bergvärmeanläggningar, dispenser inom avfallsområdet, anmälningar och 

rapporter av olika slag. En betydande del av miljö- och livsmedelsenhetens 
resurser satsas årligen på att handlägga ansökningar och anmälningar av olika 
slag. För hantering av dessa ärenden tas en avgift ut, som ska motsvara den tid 

som i genomsnitt går åt för att handlägga ärendet i enlighet med 
likställighetsprincipen. Ärendets handläggningstid räknas från när, till exempel, 

en ansökan inkommer till kommunen, registreras, handläggs, kompletteras, 
medför telefonsamtal, inspektion, till beslut och expediering.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-05-10   

 
 

Nedan följer motivering på färdigt förslag med avgifter för prövning av 

ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn som finns i föreskriftens 
bilaga 1, ändringarna framgår i bilaga 2 "Kommenterad- Föreskrifter om avgift 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bestämmelser”.  

Punkt 1 under verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, 

bassängbad med mera har ändrats för att vara överensstämmande med den nya 

lydelsen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

§38. Den nya punkten innebär att verksamheter där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för annan smitta på grund av 

användning av stickande och skärande verktyg även omfattas av 

anmälningsplikten. 

 

Anmälan om kompostering under Avfall och producentansvar har ändrats 

enligt punkt D i protokollsutdrag §268- Föreskrifter om avgift för prövning 

daterad 2019-11-27. Vilket innebär att ingen avgift tas ut för handläggning av 

anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 

hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen 

(2011:927). 

Fasta årliga tillsynsavgifter 

De fasta årliga tillsynsavgifterna baseras på tillsynsbehovet och ska motsvara 

det behov av tid som årligen bör satsas på tillsynen av respektive verksamhet, 

sett i några års perspektiv.  

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jerker Parksjö 

 

Tf Miljö- och livsmedelschef Estelle Friberg Håkansson 

 Samordnare/miljöinspektör 

 

Cecilia Andersson 

Samordnare/miljöinspektör 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-05-10   

 
 

Bilagor 

1. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område  

2. Kommenterad- Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område  

3. Kommunfullmäktige beslut, protokoll 13 november 2019 §143 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 
denna balks tillämpningsområde. 

Inledande bestämmelser 

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

Utöver vad som anges i denna föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bland annat 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 §  Avgift enligt denna föreskrift ska betalas för 

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

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

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 §  Avgift enligt denna föreskrift 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 efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och 
miljönämnden.  

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

Timavgift och timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker 
1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt 

bilaga 1 (fast avgift), 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i bilaga 2 (årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och 
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4. enligt de andra grunder som anges i denna föreskrift. 

7 §  Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxa 1 280 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

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 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 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. 

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 bilaga 1 eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 

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

11 §  Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen 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 ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  
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15 §  Utöver avgift för prövning av 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 föreskrift. 

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 bilaga 1. Avgift 
med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser.  

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 (2013:251) 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 i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna föreskrift.  

Avgift för 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 bilaga 2.   

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2. 

20 §  Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.  

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

23 §  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.   

24 §  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. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

25 §  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 tillsyn i övrigt 

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

27 § 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 

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

Avgiftens erläggande 

29 §  Betalning av avgift enligt denna föreskrift ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

30 §  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. 

31 §  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. 

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

____________ 
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Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2022 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 27-11-2019 (UBKFS 2019:23). 
Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med den 1 november 2022. För ärenden 
som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa. 

Bilagor 

1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

2.  Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
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Bilaga 1 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning av anmälan 

samt övrig tillsyn 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.  
(enligt 2 kap. miljöbalken) 

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs. Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i den 
årliga tillsynsavgiften 
enligt bilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN  
(enligt 7 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Timavgift 
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 

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

Timavgift 

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

Timavgift 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 
övrigt, vilthägn eller allemansrätten. Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
(enligt 9 kap. miljöbalken) 

 

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

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 timmar 
2. Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med 

avloppsutsläpp till mark eller vatten. 8 timmar 

3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 
ansluten. 

5 timmar 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle. 

9 timmar 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 5 timmar 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 

personekvivalenter. 9 timmar 

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

15 timmar 

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

18 timmar 

9. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (enbart bad- disk och 
tvättvatten, BDT-vatten) enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

5 timmar 

10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom 
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med Timavgift 
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latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

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

5 timmar 

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

4 timmar 

Värmepumpar  
Prövning  
Handläggning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 
3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 
3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Hållande av djur  
Prövning  
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet: 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin. 4 timmar 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra 

hönor eller färre. 
4 timmar 

3. Giftig orm. 4 timmar 
Gödsel och slam  

Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

Prövning av ansökan om upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, 
konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena 
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

Anmälan  
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarl ig  
verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

Övrigt  
Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors 
hälsa. 

Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet  
Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Timavgift 

2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 
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Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, bassängbad 
med mera  

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund 
av användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercing verktyg eller 
andra likande skärande eller stickande verktyg 

4 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor. 5 timmar 

3. Skol- och fritidsverksamhet:  
a) Skola. 7 timmar 
b) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 

förskoleklass. 
5 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet  
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 
enligt förteckning i bilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift  
enligt bilaga 2 

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

 

1. Värdkommunen. Årlig tillsynsavgift  
enligt bilaga 2 

2. Gästkommunen. Timavgift vid inspektion 
med sådana 
anmärkningar att 
värdkommunen behöver 
informeras eller 
uppföljande inspektion 
behöver genomföras 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet. Timavgift 
Provtagning  
Avgift för provtagning:  

1. Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet 
för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 
2012:14) 

1 tim /provtagnings-
tillfälle + kostnad för 

analys och frakt 

2. Provtagning för legionella Timavgift + kostnad för 
analys och frakt 

MILJÖSKADOR 
(enligt 10 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 
lämpliga och tillräckliga. 

Timavgift 

Anmälan  
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare. Timavgift 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken. 

Timavgift 
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VATTENVERKSAMHET 
(enligt 11 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 

5 timmar 

Anmälan  
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 3 timmar 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET 
(enligt 12 kap. miljöbalken) 

 

Anmälan  
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Timavgift 
Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken. Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER 
(enligt 14 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 
om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

Timavgift 

Information  
Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en 
stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 
mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 

3 timmar 

Handläggning av information om installation av cistern eller hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor: 

 

1. Installation av cistern eller i mark som rymmer mer än 1m3 brandfarliga 
vätskor eller spilloljor.  (utanför vattenskyddsområde) 2 timmar 

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom 
vattenskyddsområde. 

3 timmar 

Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

2 timmar 

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk. 2 timmar 
Tillsyn  
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser:  

1. Handläggning av komplett kontrollrapport. 2 timmar 
2. Handläggning av ofullständig kontrollrapport. 4 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 
(enligt 15 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering: 

 

1. Förlängt hämtningsintervall för avfall från små avlopp 2 timmar 
2. Prövning av övriga ansökningar. Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 
på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken Timavgift 
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Anmälan  
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall (tex matavfall, 
latrin eller slam) än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

Ingen avgift 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering:  
1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning 2 timmar 
2. Handläggning av övriga anmälningar Timavgift 

Tillsyn  
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 
eller 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
(enligt 30 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift 3 timmar 
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Bilaga 2 
Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

I denna taxebilaga anges både lagrum och verksamhetskod för sådana verksamheter som 
omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251).  

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.  

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen. 
AK = Avgiftskod.  

IED = IED-kod (anges när sådan finns) 
TF = Tidsfaktor i timmar.  
PN = Prövningsnivå.  

T = Timavgift. 
  

A och B = Tillståndsplikt  
C = Anmälningsplikt  
U = Utan prövnings-/anmälningsplikt  

 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

      JORDBRUK  
     Djurhållning 

2 kap 1 § 
1.10-i 

1.10-i 6.6a-c 15 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 
30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 
1.11 

1.11 - 12 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses  
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

2 kap 3 § 
1.20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
8  
6 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses  
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor 
eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas  ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve 
eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska 
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta 
antalet djur. 
 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 - 4 
 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men 
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 - T 
 
 
 
 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
 
- minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
- mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion  

2 kap 4 § 
1.30 

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

     Odling 
- 1.3001 - 6 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 - 5 

 
U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 
- 1.3003 - 4 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004  3 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3005  T U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006  4 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

     FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  
3 kap 1 § 

5.10 
5.10 - 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
3 kap 2 § 

5.20 
5.20 - 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 - 3 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

     UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

     Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 

10.10 
10.10 - 50 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

- 10.1001 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 
10.11 

10.11 - 60 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning 
och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 
10.20 

 
 
 
 
 
 
 

-  B 
 
 
 
 
 
 

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 
 
 
 

 
10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 
 
 

 
 

50 
40 
30 
25 
20 
15 
 

12 
 

10 
 
8 
 
6 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 - 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 
av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

- 10.2002 - 3 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 
av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 
10.30 

10.30 - 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 - 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 
10.40 

10.40 - 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 - 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 
10.50 

 
 

10.50-1 
 
 
 
 
 

-  
 
8 
 
 
 
 
 

C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
- 1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånaders-period. 
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10.50-2 T - 3. Undantag gäller för anläggning som är av mer tillfällig 
karaktär till exempel vid byggentreprenad.  

- 10.5001 - T U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 
10.60 

10.60 - 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 
ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 - 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton 
torv per kalenderår. 

     Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

11.10 
11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som 

anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

11.20 
11.20 - 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 

11.30 
11.30 - 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

     Malm och mineral 
4 kap 11 § 

13.10 
13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds - eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

4 kap 12 § 
13.20-i 

13.20-i 2,1 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 
inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 
13.30 

13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 
för provändamål. 

4 kap 14 § 
13.40 

13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 
13.50 

13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 
13.60 

13.60 3,2 25 B Anläggning för utvinning av asbest. 

     Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 

13.70 
13.70 - 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

     LIVSMEDEL OCH FODER 
     Slakterier 

5 kap 1 § 
15.10-i 

 
 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

6.4a  
 
 
 

75 
35 

B 
 
 

 

Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

5 kap 2 § 
15.20 

15.20 - 20 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 3 § 
15.30 

15.30 - 8 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 
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- 15.3001 - 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Livsmedel av animaliska råvaror  

5 kap 4 § 
15.40-i 

15.40-i 6.4bi 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 
15.45 

15.45 - 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 
15.50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

15.50-1 
 

15.50-2 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 

35 
 

25 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår.  
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 
ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 - 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Rökeri 
5 kap 7 § 

15.80 
 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

-  
 
 

10 
 
6 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 
ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

- 15.8001 - 4 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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     Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 § 

15.90-i 
15.90-i 6.4ii 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 9 § 
15.95 

15.95 - 30 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 
15.101 

15.101 - 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

- 15.9001 - 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en 
produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

     Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

15.125 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.125-1 
15.125-2 

-  
 

 
 
 
 
 
 

25 
10 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
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- 15.12501 - T U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 - 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

     Livsmedel med kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

15.131-i 
15.131-i 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast 
paketering. 

5 kap 13 § 
15.141 

15.141 - 55 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 14 § 
15.151 

15.151 - 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101 - 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per kalenderår. 

     Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

15.170-i 
15.170-i 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 
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5 kap 16 § 
15.180 

 
 
 
 
 
 
 

 
15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

-  
 
 
 
 

 
 
 

25 
20 
10 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.  

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

- 15.18001 - T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Oljor och fetter 
5 kap 17 § 

15.185-i 
15.185-i 12 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
15.190 

15.190 - 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 
15.200 

15.200 - 12 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter. 

- 15.20001 - 6 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av 
högst 100 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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     Glass  
5 kap 20 § 

15.210 
15.210 - 35 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
15.220 

15.220 - 12 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 - 6 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

15.230 
15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
15.240 

15.240 - 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.24001 - 10 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 
motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 - 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning 
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

15.250 
15.250 - 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
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5 kap 25 § 
15.260 

15.260 - 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 - 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Jäst 
5 kap 26 § 

15.270 
15.270 - 65 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning 
av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 - 8 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

     Kafferostning 
5 kap 27 § 

15.280 
 
 
 
 
 
 

15.250-1 
15.280-2 

-  
 
 
 
 
 

25 
10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

- 15.28001 - 6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 

15.310 
15.310  6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i 
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
någon av 1–27 §§. 

     Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

15.330-i 
15.330-i 6.4bi 35 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölk eller endast innebär paketering. 
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5 kap 30 § 
15.340 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

-  
 
 
 

 
 

 
 
 

25 
 

10 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

- 15.34001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av högst 500 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 

     Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

15.350-i 
15.350-i 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 32 § 
15.360 

15.360 - 10 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
produkter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 
eller endast innebär paketering. 

- 15.36001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 
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     Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

15.370-i 
15.370-i 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 
till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 34 § 
15.380 

15.380 - 8 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

     TEXTILVAROR  
6 kap 1 § 

17.10-i 
 
 
 
 

17.10-i1 
17.10-i2 

 

6,2  
 
 
 

100 
90 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 
17.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 

 
 

17.20-3 

-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50 
 

45 
 
 

 
35 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 
2500 ton textilmateria l per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 
1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 
17.30 

17.30 - 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 - 6 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

     PÄLS, SKINN OCH LÄDER  
7 kap 1 § 

18.10-i 
18.10-i 6,3 70 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn 

per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 

7 kap 2 § 
18.20 

18.20 - 70 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 
18.30 

18.30 - 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 
ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 - 6 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 

     TRÄVAROR 
     Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 
20.05-i 

20.05-i 6.10 30 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 
20.10 

20.10 - 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 

     Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 

20.20 
 

 
 

 
20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

-  
 
 

 
65 
50 
 

35 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

8 kap 4 § 
20.30 

 
 
 
 
 
 

 
 

-  
 
 
 
 

 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 
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20.30-1 
 

20.30-2 

25 
 

15 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

- 20.3001 - 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3002 - T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

     Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 
20.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20.40-1 
 

20.40-2 
 

 
20.40-3 

 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 

 
20.40-6 

 
 

20.40-7 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
12 

 
 
6 

 
 

15 
 
 

12 
 

 
6 
 

 
8 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 
eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 

- 20.4002 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

- 20.4003 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
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eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

     Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 

20.50-i 
20.50-i 6.1c 70  B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 

per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 
20.60 

 
 
 
 

 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

-  
 
 
 

 
 

25 
25 
 

 
15 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån. 
 
-Fanér eller plywood 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 
- Högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

     Lagring av timmer 
8 kap 8 § 

20.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.70-1 

 
 

20.70-2 
 

 
 

20.70-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
25 
 
 

20 
 
 

 
15 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 

8 kap 9 § 
20.80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.80-1 

 
20.80-2 

 
20.80-3 
20.80-4 

 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 

10 
 
6 
15 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i 
vatten. 
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20.80-5 10 - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i 
vatten. 

- 20.8001 - 6 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 
men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 - T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 
20.90 

20.90 - 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 - T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

     Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 

20.91 
20.91 - 12 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

     MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR  
9 kap 1 § 

21.10.i 
 

 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
21.10-i4 

 
21.10-i5 

6.1a  
 

 
110 

 
90 
 

70 
75 
 

60 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

- 21.1001 - 8 U Anläggning för framställning av pappersmassa om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§. 

9 kap 2 § 
21.30-i 

21.30-i 6.1b 55 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

9 kap 3 § 
21.40 

21.40 - 25 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, 
papp eller kartong. 

- 21.4001 - 6 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

     FOTOGRAFIS K OCH GRAFISK  
PRODUKTION  

10 kap 1 § 
22.10 

22.10 - 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds - 
eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 
22.20 

22.20 - 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 
22.30 

22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas  per kalenderår. 

10 kap 4 § 
22.40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 

 
22.40-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
12 
 

 
8 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

- 22.4001 - 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 - 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 - T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst  
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

     STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNS LE 

11 kap 1 § 
23.05 

23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. 

11 kap 2 § 
23.10-i 

23.10-i 1.3 75 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 
23.11-i 

23.11-i 1.4a 110 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 
23.12-i 

23.12-i 6.8 140 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 
23.13 

23.13 - 140 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 
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11 kap 6 § 
23.20 

23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 
23.30-i 

 
 
23.30-i1 
23.30-i2 

1,2  
 

225 
140 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 
23.40 

23.40 - 60 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 6 § 
23.50 

23.50 - 60 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

     KEMIS KA PRODUKTER 
     Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 
24.01-i 

24.01-i 4.1a 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår. 

12 kap 2 § 
24.02-i 

24.02-i 4.1a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår. 

12 kap 3 § 
24.03-i 

24.03-i 4.1b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 4 § 
24.04-i 

24.04-i 4.1b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 5 § 
24.05-i 

24.05-i 4.1c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 6 § 
24.06-i 

24.06-i 4.1c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 7 § 
24.07-i 

24.07-i 4.1d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 8 § 
24.08-i 

24.08-i 4.1d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 9 § 
24.09-i 

24.09-i 4.1e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 10 § 
24.10-i 

24.10-i 4.1e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 11 § 
24.11-i 

24.11-i 4.1f 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. 

12 kap 12 § 
24.12-i 

24.12-i 4.1f 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. 
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12 kap 13 § 
24.13-i 

24.13-i 4.1g 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 

12 kap 14 § 
24.14-i 

24.14-i 4.1g 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 

12 kap 15 § 
24.15-i 

24.15-i 4.1h 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår. 

12 kap 16 § 
24.16-i 

24.16-i 4.1h 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 
kalenderår. 

12 kap 17 § 
24.17-i 

24.17-i 4.1i 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi 
per kalenderår. 

12 kap 18 § 
24.18-i 

24.18-i 4.1i 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. 

12 kap 19 § 
24.19-i 

24.19-i 4.1j 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 20 § 
24.20-i 

24.20-i 4.1j 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 21 § 
24.21-i 

24.21-i 4.1k 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår. 

12 kap 22 § 
24.22-i 

24.22-i 4.1k 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår. 

     Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 

24.23-i 
24.23-i 4.2a 227 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 
kalenderår. 

12 kap 24 § 
24.24-i 

24.24-i 4.2a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 
kalenderår. 

12 kap 25 § 
24.25-i 

24.25-i 4.2b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 
kalenderår. 

12 kap 26 § 
24.26-i 

24.26-i 4.2b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 
kalenderår. 

12 kap 27 § 
24.27-i 

24.27-i 4.2c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 
kalenderår. 

12 kap 28 § 
24.28-i 

24.28-i 4.2c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per 
kalenderår. 

12 kap 29 § 
24.29-i 

24.29-i 4.2d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 
kalenderår. 
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12 kap 30 § 
24.30-i 

24.30-i 4.2d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 
kalenderår. 

12 kap 31 § 
24.31-i 

24.31-i 4.2e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår. 

12 kap 32 § 
24.32-i 

24.32-i 4.2e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår. 

     Gödselmedel 
12 kap 33 § 

24.33-i 
24.33-i 4.3 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium. 

12 kap 34 § 
24.34-i 

24.34-i 4.3 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium. 

     Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 

24.35-i 
24.35-i 4.4 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår. 

12 kap 36 § 
24.36-i 

24.36-i 4.4 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår. 

12 kap 37 § 
24.37 

24.37 - 137 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål. 

     Läkemedel 
12 kap 38 § 

24.38-i 
24.38-i 4.5 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. 

12 kap 39 § 
24.39-i 

24.39-i 4.5 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. 

12 kap 40 § 
24.40 

 
 
 

 
 

 
24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

-  
 
 
 
 

 
35 
20 
12 
6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 
 

12 kap 41 § 
24.41 

24.41 - 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 
42-47 §§. 
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     Sprängämnen 
12 kap 42 § 

24.42-i 
24.42-i 4.6 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. 

12 kap 43 § 
24.43-i 

24.43-i 4.6 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. 

     Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 

24.44 
24.44 - 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska 
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala. 

12 kap 45 § 
24.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 

eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
till högst 1 000 ton per kalenderår, 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 
 
 

 
 
 

30 
 

64 
30 
30 
13 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 
till högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
- Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter. 
- Verksamheten avser läkemedelssubstanser. 
- Verksamheten avser sprängämnen. 
- Verksamheten avser pyrotekniska artiklar. 
- Verksamheten avser ammunition. 

12 kap 46 § 
24.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.46-1 

 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
 

24.46-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 
 
 
 

20 
12 
 
 

10 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 
10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds -, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 
000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår 
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska 
produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel. 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.4601 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

- 24.4602 - 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.4603 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation. 

12 kap 47 § 
24.47 

24.47 - 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
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Lagrum i 
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3. ammunition,  
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

     GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 

25.10 
 
 
 
 
 

 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

-  
 
 
 
 

 
 

60 
 

40 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 
25.11 

 
 
 
 
 
 

 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

-  
 
 
 
 
 

 
 

30 
 

20 
 

12 
 
8 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

- 25.1101 - T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 
25.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
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25.20-2 
 
 

 
25.20-3 

 
 

30 
 
 

 
20 
 
 
 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 
25.30 

25.30 - 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 25.3001 - T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 
25.40 

25.40 - 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 
25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
15 
8 
 
6 
25 
 

15 
 

10 
 
8 

 
6 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 
4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

- 25.5001 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
 
 

- 25.5002 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
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     MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 
26.05-i 

26.05-i 3.3 50 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 

14 kap 2 § 
26.10-i 

26.10-i 3.4 50 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 - 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 
26.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 

26.20-3 
 

26.20-4 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

35 
 

20 
 

35 
 

20 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att  
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 
per kalenderår. 

14 kap 4 § 
26.30 

26.30 - 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att  
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 - 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att  
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 
26.40 

26.40 - 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 
26.50-i 

26.50-i 3,5 35 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast, kakel, stengods 
eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 
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14 kap 7 § 
26.51 

26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

- 26.5101 - 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 
26.60 

26.60 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips  
14 kap 9 § 

26.70 
26.70-i 3.1a 130 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 
125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 - 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

14 kap 10 § 
26.80 

26.80 - 130 B Anläggning för tillverkning av cement. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 
26.90-i 

26.90-i 3.1b 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per 
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 
26.100 

26.100 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 - 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

14 kap 13 § 
26.110 

26.110 - 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.11001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 
26.120 

26.120 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

- 26.12001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

     Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 

26.130-i 
26.130-i 3,2 55 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 

produkter. 
14 kap 16 § 

26.140 
26.140 - 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 
26.150 

 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

-  
 
 
 
 
 
 

20 
15 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 - T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 
26.160 

26.160 - 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 

14 kap 19 § 
26.170-i 

26.170-i 3.1c 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

- 26.17001 - 10 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 
26.180 

26.180 - 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning. 

     STÅL OCH METALL  
15 kap 1 § 

27.10-i 
 
 
 

 
 
27.10-i1 
27.10-i2 

 
27.10-i3 

 
27.10-i4 

2,2  
 
 
 

 
160 
100 

 
60 
 

50 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), med eller utan utrustning för 
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per 
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 
ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 
27.20 

 
 
 
 
 
 
 

 
27.20-1 
27.20-2 

-  
 
 
 
 
 
 

 
70 
60 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller  
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 
27.25-i 

 
 

 
 

27.25-i1 
 

2.3a  
 
 

 
120 

 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 
175 200 ton råstål per kalenderår. 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
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27.25-i2 
 

80 - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 
27.26-i 

27.26-i 2.3b 80 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 
megawatt. 

15 kap 5 § 
27.27-i 

 
 

 
 
 

27.27-i1 
 

 
 
27.27-i2 

 
 

 
27.27-i3 

 
 

 
27.27-i4 

 
 

 
27.27-i5 

 
 
 

27.27-i6 
 
 

 
27.27-i7 

 
 

 
27.27-i8 

2.3c  
 
 
 
 

60 
 

 
 

50 
 

 
 

30 
 
 

 
15 
 

 
 

60 
 
 
 

50 
 
 

 
30 
 
 

 
15 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 
500 ton råstål per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 
och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 
och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 
och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 
och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger.  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger.  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger.  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger.  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 
100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 
27.31 

27.31 - 40 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 
27.32 

 
 

 
27.32-1 
27.32-2 

-  
 

 
45 
30 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 
27.40-i 

 
 

 
27.40-i1 

 
 

2,4  
 

 
40 
 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 
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27.40-i2 
 
27.40-i3 

 
27.40-i4 

 

35 
 

25 
 

15 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 
27.50 

 
 
 
 
 

 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

-  
 
 
 
 

 
 

25 
 
 
 

20 
 
 
 

15 
 
 
 

15 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. Mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 
27.60 

27.60 - 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 - T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår. 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 1.Foreskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530492

42 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

15 kap 10 § 
27.70-i 

 
 
 
 

 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
27.70-i3 

 
27.70-i4 

 
27.70-i5 

 
27.70-i6 

 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 
 

2.5a  
 
 
 
 
 

 
120 

 
70 

 
35 

 
30 
 

100 
 

50 
 
 

35 
 
 

30 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men 
högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 
000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 
27.80-i 

27.80-i 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 
27.100-i 

 
 
 

 
 

27.100-i1 
27.100-i2 
 
27.100-i3 

2.5b  
 
 

 
 
130 
95 

 
70 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 
ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium 
per kalenderår. 

- 27.10001 - 8 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 
000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 
27.101-i 

 
 
 

 
 
27.101-i1 
27.101-i2 

2.5b  
 
 

 
 

85 
75 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 
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15 kap 15 § 
27.110 

 
 
 
 

 
 
 
27.110-1 

 
27.110-2 

-  
 
 
 
 
 

 
35 
 

25 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 
27.120 

 
 
 
 

 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

-  
 
 

 
 
 
120 
85 
45 
25 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 11–15 §§. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 §  
 
 
 
 

 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

-  
 
 
 

 
 

 
90 
50 
35 
25 
20 
15 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 
ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 - 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 - 2 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 
per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 
28.10 

 
 

 
 
28.10-i1 

 
28.10-i2 

 
28.10-i3 

 
 

2,6  
 

 
 

45 
 

35 
 

20 
 
 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd 
volym av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.10-i4 15 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 
28.20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 

28.20-3 
 

28.20-4 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 

40 
 

25 
 

15 
 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om1. behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 
28.25 

 
 
 
 

 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

  
 
 
 

 
 
8 
 
4 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 
28.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.30-1 
28.30-2 

 
28.30-3 

 
28.30-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 
25 
 

20 
 

15 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 
med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 
28.40 

28.40 - 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 
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- 28.4001 - 4 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 
28.50 

 
 
 
 
 

 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

28.50-7 
 

28.50-8 

-  
 
 
 
 
 

 
40 
 

25 
 

15 
 

10 
 

25 
 

15 
 

10 
 

8 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 
28.71 

28.71 - 6 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 - 2 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 
28.80 

28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 
28.90 

28.90 - 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 
28.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 
3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
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28.95-1 

 
28.95-2 

 
 
 
 

 
 

 
12 
 
8 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

- 28.9501 - 4 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 
punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 
50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per 
kalenderår. 

     ELEKTRIS KA ARTIKLAR  
17 kap 1 § 

31.10 
31.10 - 120 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 

31.20 
31.20 - 55 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 

31.30 
31.30 - 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 

31.40-i 
31.40-i 6,8 140 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
17 kap 5 § 

31.50 
31.50 - 140 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 
31.60 

31.60 - 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 
 

     METALLBEARBETNING 
     Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 
34.10 

34.10 - 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 
 

- 34.1001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 
 

18 kap 2 § 
34.20 

34.20 - 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
 
 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 1.Foreskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530492

47 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 

     Motorfordon 
18 kap 3 § 

34.30 
 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 

34.30-7 
 

-  
 
 
 
 
 
 

140 
 

100 
 
 

80 
 
 

40 
 

100 
 

60 
 

30 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 
34.40 

34.40 - 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 - 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

     Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 

34.50 
34.50 - 36 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

     Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 
34.60 

34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  
med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) 
större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 
34.70 

 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 
eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
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34.70-1 

 
 

34.70-2 

 
 
 

 
 

60 
 
 

50 

centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som 
är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 
34.80 

 
 
 
 
 
 
 

 
34.80-1 

 
 

34.80-2 
 

 
34.80-3 

-  
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12 
 

 
8 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds - eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med 
total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.  
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 - 4 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

     Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 

35.10 
35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 - 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, 
reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

     Skeppsvarv 

18 kap 10 § 
35.20 

35.20 - 8 C Skeppsvarv. 

 35.2001  4 U Båtverkstad - där reparation av mindre skador på fritidsbåtar 
eller båtmotorer sker.  

 35.2002  4 U Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller 
vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning och/eller 
målning av båtbottnar förekommer. 

     FÖRBRUKNING AV ORGANIS KA 
LÖSNINGS MEDEL 

19 kap 1 §     Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel 
som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 
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19 kap 2 § 
39.10-i 

39.10-i 6,7 75 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera 
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller 
produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per 
kalenderår. 

19 kap 3 § 
39.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39.15-1 
39.15-2 

 
 

39.15-3 
 

39.15-4 
 

39.15-5 
 

39.15-6 
 

39.15-7 

-  
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B Anläggning där det per kalenderår förbrukas  
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första 
stycket 2 gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel, 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel  
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 
39.30 

39.30 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna 
”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), 

”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid 

inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
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”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 
39.35 

39.35 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration 
som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 
39.50 

 
 
 
 
 
 

 
39.50-1 

 
39.50-2 

 
39.50-3 

-  
 
 

 
 
 

 
20 
 

20 
 

12 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas  
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 

- 39.5002 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5004 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. 

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMIS KA PRODUKTER 

20 kap 1 § 
39.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
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märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller  
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 
om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 
5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, 
eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 
000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 
om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 
500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i 
anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 
000 ton vid ett och samma tillfälle. 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 
om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 
ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton 
per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 
000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 
39.70 

39.70 -  10 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 1.Foreskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530492

52 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton 
vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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- 39.7001 - 4 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton 
vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 3 § 
39.80 

39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 - T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 
39.90 

39.90 - 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

- 39.9001 - T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 §     Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 

     Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 

40.01 
40.01 - 35 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
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Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 
även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 
40.02 

40.02 - 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas. 
 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 
även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 

40.05-i 
40.05-i 1.4b 55 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 
40.15 

40.15 - 35 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 
40.20 

40.20 - 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

     Kärnkraft 
21 kap 7 § 

40.30 
40.30 -  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

     Förbränning 
21 kap 8 § 

40.40-i 
 
 
 

40.40-i1 
40.40-i2 

1,1  
 

 
100 
40 

A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin 

21 kap 9 § 
40.50-i 

 
 

 
40.50-i1 

 
40.50-i2 

1,1  
 
 

65 
 

40 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men 
högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 
40.51 

40.51 - 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 
40.60 

 
 
 
 

-  
 
 
 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
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40.60-1 
 

 
40.60-2 

 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
10 

 
 

6 
 

 
10 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 
högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 
högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 - 4 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 
40.70 

40.70 - 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 
av högst 20 megawatt. 

     Vindkraft 
21 kap 13 § 

40.90 
40.90 - 8 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med ett annat sådant 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 
40.95 

40.95 - 6 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så 
många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 
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21 kap 15 § 
40.100 

40.100 - 4 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 - T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är lägre än 50 meter. 

     Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 

40.110 
40.110 - 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 
10 megawatt. 
 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

21 kap 17 § 
40.120 

40.120 - 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.12001 - 4 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 - 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 - 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 - 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

     AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 
22 kap 1 § 

45.10 
45.10 -  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att 
reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom 
att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat 
material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

     FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELS HANTERING 

23 kap 1 § 
50.10 

 
 
 
 
 

 
50.10-1 

 
 
 

 

-  
 
 
 
 

 
20 
 
 
 

 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
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50.10-2 15 - Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1001 - 8 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 000 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 200 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 -  4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

- 50.1003 - T U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 
50.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50.20-1 

 
50.20-2 

 
50.20-3 

 
50.20-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
6 
 
8 
 
8 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras  
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras  mer än 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2003 -  5 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 -  T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 -  3 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser 
för motorfordon. 

     HAMNAR OCH FLYGPLATS ER 
     Hamnar 

24 kap 1 § 
63.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
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63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

160 
100 
60 
30 
20 
15 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

- 63.1001 - 5 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 
 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 
63.20 

63.20 - 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 - 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 
fritidsbåtar eller liknande. 

- 63.2002 - T U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar 
eller liknande. 

     Flygplatser  
24 kap 3§ 

63.30 
 
 
 
 
 
 

63.30-1 
63.30-2 

 
63.30-3 

 
63.30-4 

-  
 
 
 
 
 

140 
80 
 

60 
 

30 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 
200 meter. 
 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 
kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 
63.40 

63.40 - 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 
1 200 meter. 

- 63.4001 - 8 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 
1 200 meter. 

24 kap 5 § 
63.50 

63.50 - 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 - 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 

     Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 - T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med statlig 

väghållare. 
- 63.10002 - 12 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 

kommunal väghållare. 
- 63.10003 - T U Väganläggning i drift upplåten med enskild väghållare. 

- 63.10004 - T U Långtidsparkering med mer än 2000 platser 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 1.Foreskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530492

59 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

- 63.10005 - T U Långtidsparkering med mer än 500 platser. 

- 63.10101 - T U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 - T U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 - 10 U Övriga spåranläggningar, till exempel pendeltågsdepå. 

     LABORATORIER 
25 kap 1 § 

73.10 
73.10 - 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är större än 5 000 kvadratmeter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 - 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 - 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter. 

- 73.1003 - T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är högst 20 kvadratmeter. 

     TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 

74.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
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74.10-1 

 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 

 
25 
 

 
15 
 
 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 
av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 
av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 
74.20 

74.20 - 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 

85.10 
85.10 - 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 - 12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 
85.20 

85.20 - 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 - T U Tandläkarmottagning. 

- 85.4001 - T U Djursjukhus och liknande. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 § 

90.10 
 
 
 
 

 
90.10-1 

 
90.10-2 

 
 

90.10-3 
 

-  
 
 
 

 
80 
 

60 
 

 
40 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

28 kap 2 § 
90.11 

 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

-  
 
 
 
 

80 
60 
 

40 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer 

28 kap 3 § 
90.15-i 

90.15-i 6.11 60 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från 
en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 
90.16 

 
 
 

 
90.16-1 

 
90.16-2 

-  
 
 

 
20 

 
12 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 
2 000 personekvivalenter. 
 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 - 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 
200 personekvivalenter. 

- 90.2002 
 

- 8 
 

U 
 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 
100 personekvivalenter. 

 90.2003  10 U Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer. 

 90.2004  3 U Anläggning för rening av dagvatten. 

     AVFALL 
     Ordförklaringar 

29 kap 1 §     Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, 
samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma 
som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §     Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §     Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §     Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

     Förbränning 
29 kap 5 § 

90.180-i 
 
 
 

 
90.180-i1 

 
90.180-i2 

 
90.180-i3 

5.2b  
 
 

 
200 

 
140 

 
80 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 
90.181-i 

 
 
 

 
90.181-i1 

 
90.181-i2 

 
90.181-i3 

5.2b  
 

 
 

200 
 

140 
 

80 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 
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29 kap 7 § 
90.190 

90.190 - 30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 
90.191 

90.191 - 30 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 
90.200-i 

90.200-i 5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 
90.201-i 

90.201-i 5.2a 120 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 
90.210-i 

90.210-i 5.2a 80 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 
90.211-i 

90.211-i 5.2a 80 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 
90.212-i 

90.212-i 6.5 60 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 
90.213-i 

90.213-i 6.5 60 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 
90.220 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
90.220-1 

 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
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90.220-2 
 
90.220-3 

20 
 

15 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 
90.221 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
90.221-1 

 
90.221-2 

 
90.221-3 

-  
 
 
 
 

 
 
 
 

30 
 

20 
 

15 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 
90.230 

90.230 - 6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 
5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- 90.23001 - 4 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

     Deponering 
29 kap 18 § 

90.271 
 
 
 
 
 
 

90.270-1 
 

90.270-2 

-  
 
 
 
 
 

30 
 

15 

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats 
från, om 
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 
90.281 

90.281 - T C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats 
från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 - T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 20 § 
90.290-i 

90.290-i 5,4 120 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
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29 kap 21 § 
90.300-i 

 
 
 
 
 
 

 
 
90.300-i1 

 
90.300-i2 

 
90.300-i3 

5,4  
 
 
 
 
 

 
 

55 
 

30 
 

20 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 
100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 
90.310 

 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

-  
 
 
 
 

40 
 

25 
 

15 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds - 
eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 
90.320-i 

 
 

 
90.320-i1 

 
90.320-i2 

 
90.320-i3 

5,4  
 

 
225 

 
160 

 
120 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 
000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 
90.330-i 

90.330-i 5,4 70 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 
90.340 

 
 

 
90.340-1 

 
90.340-2 

-  
 

 
40 
 

15 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 
90.341 

90.341 - 6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till 
dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 
 

- 90.34101 - T U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 
26 §. 
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     Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 
90.381 

90.381 - 20 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 
90.383 

90.383 - 20 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 
90.391 

90.391 - 8 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

     Biologisk behandling 
29 kap 30 § 

90.161 
90.161 

 
- 15 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 §. 

29 kap 31 § 
90.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
8 
 
 
6 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds - 
eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 
50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
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- 90.17001 - 4 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 

90.241-i 
 
 
 

 
 

90.241-i1 
90.241-i2 

6,5  
 

 
 
 

60 
30 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 
90.251 

90.251 - 30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst  
2 500 ton per kalenderår. 

     Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 

90.131 
 
 
 

 
90.131-1 

   
90.131-2 

 
90.131-3 

 
90.131-4 

 
90.131-5 

-  
 
 

 
35 
 

30 
 

25 
 

20 
 

15 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor 
på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 
90.141 

90.141 - T C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

     Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 

90.361 
90.361 - 20 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 

massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds - 
eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 
90.370 

90.370 - T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och 
inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

     Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 

90.382 
90.382 - T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

     Avvattning 
29 kap 39 § 

90.375 
90.375 - 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 1.Foreskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530492

67 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 

90.100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90.100-1 

 
90.100-2 

-  
 
 
 
 
 
 

 
 

80 
 

40 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads - eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 
90.110 

 
 
 
 
 
 

 
90.110-1 

 
90.110-2 

 
90.110-3 

-  
 
 
 
 

 
 

20 
 

15 
 

T 
 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads - eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads - eller 
anläggningsandamål. 

29 kap 42 § 
90.70 

 
 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

-  
 
 
 
 
 

35 
 

30 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 43 § 
90.80 

90.80 - 12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

- 90.8001 - 4 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 
1 000 ton per kalenderår. 

     Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 - 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 
innan ytterligare behandling. 
 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter 
eller utrustning som innehåller isolerolja. 

     Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 

90.119 
 
 
 

-  
 
 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
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90.119-1 

 
90.119-2 

 
 

 
50 
 

20 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 46 § 
90.120 

90.120 - 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

     Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 

90.29 
90.29 - 8 C Förbereda avfall för återanvändning. 

     Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 

90.30 
 
 
 
 

 
 

90.30-1 
 
 

90.30-2 
 
 

90.30-3 

-  
 
 
 
 

 
35 
 

 
25 

 
 

20 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 
90.40 

90.40 - 10 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall. 

- 90.4001 - 3 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

- 90.4002 - T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 
avsedda för allmänheten. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

29 kap 50 § 
90.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90.50-1 

 
90.50-2 

 
90.50-3 

 
 

90.50-4 
 

 
90.50-5 

 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 
 

35 
 

25 
 
 

20 
 

 
12 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 
ton 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 
90.60 

90.60 - 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

- 90.6001 - T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

     Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
29 kap 52 § 

90.454-i 
90.454-i 5,6 120 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 53 § 
90.455 

90.455 - 120 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig 
enligt 52 §. 

29 kap 54 § 
90.457 

90.457 - 65 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 55 § 
90.458 

90.458 - 80 B Underjordsförvara icke-farligt avfall. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 57 § 

90.408-i 
90.408-i 5.5 40 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som 

kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 
avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

     Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 

90.451 
90.451 - 20 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och 
direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

     Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 

90.460 
90.460 - 100 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
29 kap 59 § 

90.470 
90.470 - 100 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 

kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

     Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 

90.480 
90.480 - 227 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. 
29 kap 61 § 

90.485 
90.485 - 137 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
29 kap 62 § 

90.500-i 
90.500-i 6.9 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 
1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

29 kap 63 § 
90.510 

90.510 - 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 
enligt 62 §. 

29 kap 64 § 
90.520 

90.520 - 20 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid. 

     Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 
90.406-i 

90.406-i 5.3av, 
5.3bi-

iv 

50 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 
90.405-i 

90.405-i 5.3ai-
iv 
 

40 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 
90.435-i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 
 

5.1a-k  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
225 

 
140 

 
65 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller 
och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att minska 
föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning 
av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller 
innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna 
i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings - 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling 
av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 
90.410 

90.410 - 100 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 69 § 
90.420 

 
 
 
 
 

 
 
 
90.420-1 

 
90.420-2 

 
90.420-3 

 
90.420-4 

 
 

-  
 
 
 
 

 
 
 

80 
 

50 
 

30 
 

20 
 
 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

90.420-5 
 

15 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 
90.430 

90.430 - 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 
90.440 

 
 
 
 

 
 

 
90.440-1 

 
90.440-2 

 
90.440-3 

 

-  
 
 
 
 

 
 
225 

 
140 

 
65 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 
90.450 

 
 
 
 
 
 

 
90.450-1 

 
90.450-2 

 
90.450-3 

-  
 
 
 
 

 
 

55 
 

40 
 

20 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår 
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 
92.10 

92.10 - 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 
92.20 

 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

-  
 
 
 
 

10 
4 
 
4 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer 
än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 - T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per 
kalenderår. 

30 kap 3§ 
92.30 

92.30 - 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 - 10 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 - 10 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

- 92.10003 - 6 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
     TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 
93.10 

93.10 - 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 
eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 - 8 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av 
vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 - T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

     BEGRAVNINGSVERKSAMHET  
32 kap 1 § 

93.20 
93.20 - 15 B Krematorium. 

     ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
     Lackering med mera 
- 100.1001 - 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 - 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 

minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 
     Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 - 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 - 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1003 - T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1004 - 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1005 - 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1006 - T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
     Detaljhandel 
- 102.1001 - T U Försäljning av kosmetiska produkter 

- 102.1002 - T U Försäljning av kemiska produkter 

- 102.1003 - T U Försäljning av kemiska produkter – primärleverantör 

- 102.1004 - T U Försäljning av särskilt farliga kemiska produkter 

- 102.1005 - T U Försäljning av bekämpningsmedel 

- 102.1006 - T U Försäljning av tryckimpregnerat virke 

- 102.1007 - T U Försäljning av varor 
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Årsavgifter för hälsoskyddsverksamheter 

FMH = Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SSMFS = Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar 
HVMFS = Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2012:14) om 
badvatten 
AK = Avgiftskod  
TF= Tidsfaktor i timmar  
PN= Prövningsnivå  
T= Timavgift 
  
AH= Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  
UH= Utan anmälningsplikt hälsoskyddsverksamhet 
 

Lagrum i 
FMH 

AK TF PN Beskrivning 

     HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
    Utbildningsverksamhet och liknande 

38 §  
punkt 3 

200.1001 10 AH Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar med 
specialundervisning tex kemi och fysik ingår ej). 

38 §  
punkt 3 

200.1004 8 AH Grundskola inklusive integrerade fritidshem, grundsärskola, 
förskoleklass, specialskola, sameskola och internationell 
skola. 

38 §  
punkt 3 

200.1005 6 AH Förskola. 

38 §  
punkt 3 

200.1006 3 AH Öppen förskola. 

38 § 
punkt 3 

200.1007 3 AH Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej integrerade i 
skolbyggnaden. 

45 §  
punkt 2 

200.1008 T UH Familjedaghem. 

    Samlingslokaler och liknande 
45 §  

punkt 3 
200.2001 T UH Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 
45 §  

punkt 3 
200.2002 T UH Fritidsgård och liknande. 

    Skönhetsvård och liknande 
10 § 

(SSMFS) 
200.3001 3 AH Solarium. 

45 §  
punkt 6 

200.3002 
 

T UH Skönhetsvård, till exempel hudvård och liknande som inte 
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom 
användning av skärande eller stickande verktyg. 

45 §  
punkt 6  

200.3003 T UH Frisersalong som inte använder rakblad eller liknande 
skärande eller stickande verktyg.  

    Vård och hälsa 
45 §  

punkt 2 
200.4001 6 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande. 

38 §  
punkt 1 

200.4002 
 

T 
 

AH Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta 
eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller liknande skärande 
eller stickande verktyg. 
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Lagrum i 
FMH 

AK TF PN Beskrivning 

45 §  
punkt 6 

200.4003 
 

T UH Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 
 
 

45 §  
punkt 6 

200.4004 T UH Övriga alternativa behandlingar.  

    Idrott och liknande 
45 §  

punkt 5 
200.5001 T UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

38 §  
punkt 2 

 
 
 

200.5002-1 
200.5002-2 

 
 
 

8 
4 

AH Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor. 
 
- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten. 
- Bassängbad som är upplåtna åt gäster inom hotell, 
konferensanläggning, kursgård eller liknande. 

45 §  
punkt 5 

200.5003 4 UH Strandbad. 

HVMFS 200.5004 8 UH EU-bad. 
    Boende 

45 §  
punkt 1 

200.6001 6 UH Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter. 

45 §  
punkt 1 

200.6002 T 
 

UH Övriga byggnader med lägenheter. 

45 §  
punkt 4 

200.6005 T 
 

UH Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, kriminalvård. 

45 §  
punkt 5 

200.6006 T UH Camping/stuganläggning. 

45 §  
punkt 4 

200.6007 T UH Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 
45 §  

punkt 7 
200.7001 T UH Lokaler för förvaring av djur. 

    Offentliga arrangemang 
- 200.8001 T UH Offentliga arrangemang. 
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Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 
Röd text – ny text som ska gälla 

 

Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 

denna balks tillämpningsområde. 

Inledande bestämmelser 

1 §  Denna föreskrift gäller avgifter för Upplands-Bro kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 

med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad 
gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 

verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter och biotekniska organismer och varor, samt avfall och 
producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bland annat 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 

kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 §  Avgift enligt denna föreskrift ska betalas för 

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

eller undantag.  

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

åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 §  Avgift enligt denna föreskrift 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 efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och 
miljönämnden.  

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

Timavgift och timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker 

1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt 
bilaga 1 (fast avgift), 
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2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats i bilaga 2 (årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4. enligt de andra grunder som anges i denna föreskrift. 

7 §  Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxa 1 280 kronor per hel timme 

handläggningstid. 

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 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 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKL:s hemsida i oktober månad. 

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 bilaga 1 eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan. 

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

11 §  Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen 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 
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kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

15 §  Utöver avgift för prövning av 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 föreskrift. 

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 bilaga 1. Avgift 

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

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 (2013:251) 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 i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 

denna föreskrift.  

Avgift för 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 bilaga 2.   

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2. 

20 §  Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfar liga 

verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.  

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

23 §  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 
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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.   

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

verksamheten bedrivs.   

24 §  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. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

25 §  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 tillsyn i övrigt 

26 §  Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder som i 
övrigt anges i bilaga 1. 

27 § 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 

28 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 

denna föreskrift i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

29 §  Betalning av avgift enligt denna föreskrift ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

30 §  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. 

31 §  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. 
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32 §  Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen.  

____________ 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2022 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 27-11-2019 (UBKFS 2019:23). 
Avgift för prövning och handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna 

föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande föreskriften. I tillsynsärenden tas avgift 
ut enligt den tidigare gällande föreskriften för den handläggningstid som lagts ner i ärendet 

före den 1 januari 2020. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med 1november 
2022. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa. 

Bilagor 

1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

2.  Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
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Bilaga 1 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning av anmälan 

samt övrig tillsyn 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.  
(enligt 2 kap. miljöbalken) 

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs. Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i den 

årliga tillsynsavgiften 

enligt bilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN  
(enligt 7 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Timavgift 

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

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 

kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter 

för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Tillsyn  

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

övrigt, vilthägn eller allemansrätten. 
Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
(enligt 9 kap. miljöbalken) 

 

Avloppsanläggningar  

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning  av 

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

hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med 

avloppsutsläpp till mark eller vatten. 
8 timmar 

3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 

ansluten. 
5 timmar 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 

samma fastighet och vid samma tillfälle. 
9 timmar 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 5 timmar 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 

personekvivalenter. 
9 timmar 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 

personekvivalenter. 
15 timmar 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 

personekvivalenter 
18 timmar 

9. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (enbart bad- disk och 

tvättvatten, BDT-vatten) enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 

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

hälsoskydd. 

5 timmar 

10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom 

förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med 
4 timmar Timavgift 
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latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
5 timmar 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
4 timmar 

Värmepumpar  

Prövning  

Handläggning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 

föreskrivit med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 

2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 

3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 

2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 

3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Hållande av djur  

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet: 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin. 4 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra 

hönor eller färre. 
4 timmar 

3. Giftig orm. 4 timmar 

Gödsel och slam  

Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

Prövning av ansökan om upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, 

konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena 

ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarl ig  

verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

Övrigt  

Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors 

hälsa. 
Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet  

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Timavgift 

2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Timavgift 
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Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, bassängbad 

med mera 
 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 
 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller 

stickande verktyg. 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar 

som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användning av 

skalpeller, akupunkturnålar, piercing verktyg eller andra likande skärande eller 

stickande verktyg 

4 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 

många människor. 
5 timmar 

3. Skol- och fritidsverksamhet:  

a) Skola. 7 timmar 

b) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 

förskoleklass. 
5 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet  
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 

enligt förteckning i bilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift  

enligt bilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 

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

1. Värdkommunen. Årlig tillsynsavgift  

enligt bilaga 2 

2. Gästkommunen. Timavgift vid inspektion 

med sådana 

anmärkningar att 

värdkommunen behöver 

informeras eller 

uppföljande inspektion 

behöver genomföras 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet. Timavgift 

Provtagning  

Avgift för provtagning:  

1. Strandbad 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet 

för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs - och 

vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 

2012:14) 

1 tim /provtagnings-

tillfälle + kostnad för 

analys och frakt 

2. Badanläggningar. Provtagning för legionella 1 tim /provtagnings-

tillfälle Timavgift + 

kostnad för analys och 

frakt 

3. Enstaka bassänger. 1 tim /provtagnings-

tillfälle 

4. Plaskdammar. 1 tim /provtagnings-

tillfälle 

MILJÖSKADOR 
(enligt 10 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 

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

lämpliga och tillräckliga. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av 

underrättelse från verksamhetsutövare. 
Timavgift 

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

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken. 
Timavgift 
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VATTENVERKSAMHET 
(enligt 11 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 
5 timmar 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen 

föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 
3 timmar 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET 
(enligt 12 kap. miljöbalken) 

 

Anmälan  

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

Tillsyn  

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

KEMISKA PRODUKTER 
(enligt 14 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 
Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 

om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 
Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel. 
Timavgift 

Information  

Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en 

stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 

mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 

3 timmar 

Handläggning av information om installation av cistern eller hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor: 
 

1. Installation av cistern eller i mark som rymmer mer än 1m3 brandfarliga 

vätskor eller spilloljor.  (utanför vattenskyddsområde) 
2 timmar 

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom 

vattenskyddsområde. 
3 timmar 

Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av 

cisterner och rörledningar. 
2 timmar 

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk. 2 timmar 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser: 
 

1. Handläggning av komplett kontrollrapport. 2 timmar 

2. Handläggning av ofullständig kontrollrapport. 4 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 
(enligt 15 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering: 
 

1. Förlängt hämtningsintervall för avfall från små avlopp 2 timmar 

2. Prövning av övriga ansökningar. Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 

på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken 
Timavgift 
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Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 

eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall (tex matavfall, 

latrin eller slam) än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

2 timmar Ingen avgift 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering:  

1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning 2 timmar 

2. Handläggning av övriga anmälningar Timavgift 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 

eller 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 
Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
(enligt 30 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  

Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift 3 timmar 
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Bilaga 2 
Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

I denna taxebilaga anges både lagrum och verksamhetskod för sådana verksamheter som 

omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251).  

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § 

miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.  

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen. 
AK = Avgiftskod.  

IED = IED-kod (anges när sådan finns) 
TF = Tidsfaktor i timmar.  
PN = Prövningsnivå.  

T = Timavgift. 
  

A och B = Tillståndsplikt  
C = Anmälningsplikt  
U = Utan prövnings-/anmälningsplikt  

 

Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

      JORDBRUK  

     
Djurhållning 

2 kap 1 § 

1.10-i 

1.10-i 6.6a-c 15 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 

30 kilogram och avsedda för produktion, eller 

3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 

1.11 

1.11 - 12 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 

hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 

inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses  

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

ålder, 

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

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 

månaders ålder och avelshannar. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

2 kap 3 § 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20-1 

1.20-2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

6 

C 

 

 

 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses  

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

ålder, 

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

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 

till tolv veckors ålder, 

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 

veckor eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

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

månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor 

eller äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 

kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

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

inklusive kycklingar upp till en veckas  ålder, 

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

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

eller 

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

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve 

eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska 

det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta 

antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

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

 

- Mer än 200 djurenheter 

- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 - 4 

 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men 

högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 - T 

 

3 

 

 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

 

- minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året), dock inte inhägnad. 

- mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion  

2 kap 4 § 

1.30 

1.30 - 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion 

av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

     Odling 

- 1.3001 - 6 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 - 5 

 

U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 - 4 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004  3 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

- 1.3005  T U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 

högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 

annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006  4 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

     
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

3 kap 1 § 

5.10 

5.10 - 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 

5.20 

5.20 - 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 - 3 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 

     UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 

TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

     
Berg, naturgrus och andra jordarter 

4 kap 1 § 

10.10 

10.10 - 50 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

- 10.1001 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 

bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 

10.11 

10.11 - 60 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 

25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning 

och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 

efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 

10.20 

 

 

 

 

 

 

 

-  B 

 

 

 

 

 

 

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 

naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

10.20-1 

10.20-2 

10.20-3 

10.20-4 

10.20-5 

10.20-6 

 

10.20-7 

 

10.20-8 

 

10.20-9 

 

10.20-10 

 

 

 

 

 

50 

40 

30 

25 

20 

15 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- 10.2001 - 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 

av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 

större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 

hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

- 10.2002 - 3 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 

av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 

högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 

hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 

bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) 

efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 

10.30 

10.30 - 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 

totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 - 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 

10.40 

10.40 - 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 - 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 

3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 

10.50 

 

 

10.50-1 

 

 

 

 

 

-  

 

8 

 

 

 

 

 

C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 

eller andra jordarter 

- 1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånaders-period. 
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10.50-2 T - 3. Undantag gäller för anläggning som är av mer tillfällig 

karaktär till exempel vid byggentreprenad.  

- 10.5001 - T U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 

eller andra jordarter utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 

10.60 

10.60 - 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 

av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 

ton torv per kalenderår. 

- 

 

10.6001 - 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 

av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton 

torv per kalenderår. 

     
Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 § 

11.10 

11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som 

anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 

11.20 

11.20 - 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 8 §. 

4 kap 10 § 

11.30 

11.30 - 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

     
Malm och mineral 

4 kap 11 § 

13.10 

13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds - eller 

anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

4 kap 12 § 

13.20-i 

13.20-i 2,1 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 

inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 

13.30 

13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 

för provändamål. 

4 kap 14 § 

13.40 

13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 

13.50 

13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 

malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 

13.60 

13.60 3,2 25 B Anläggning för utvinning av asbest. 

     
Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 

13.70 

13.70 - 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

     LIVSMEDEL OCH FODER 

     
Slakterier 

5 kap 1 § 

15.10-i 

 

 

 

 

15.10-i1 

15.10-i2 

6.4a  

 

 

 

75 

35 

B 

 

 

 

Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 

än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

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

kalenderår. 

5 kap 2 § 

15.20 

15.20 - 20 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 

högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 3 § 

15.30 

15.30 - 8 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 

högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 
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- 15.3001 - 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt 

per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Livsmedel av animaliska råvaror 

 

5 kap 4 § 

15.40-i 

15.40-i 6.4bi 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 

produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 

15.45 

15.45 - 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 

produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 

15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

15.50-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

25 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 

produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 

kalenderår.  

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 

avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 

paketering. 

 

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 

500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 

- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 

ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 - 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 

produktion av högst 50 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Rökeri 

5 kap 7 § 

15.80 

 

 

 

15.80-1 

 

15.80-2 

-  

 

 

10 

 

6 

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

ton rökta produkter per kalenderår. 

 

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

kalenderår. 

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

kalenderår. 

- 15.8001 - 4 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 § 

15.90-i 

15.90-i 6.4ii 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 

dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. 

5 kap 9 § 

15.95 

15.95 - 30 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 

75 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 

dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 

eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 

15.101 

15.101 - 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 

dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 

eller endast innebär paketering. 

- 15.9001 - 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en 

produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

     
Kvarnprodukter 

5 kap 11 § 

15.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

25 

10 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men 

högst 75 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
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- 15.12501 - T U Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 - 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 

spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

     
Livsmedel med kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 

15.131-i 

15.131-i 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 

råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 

produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 

ursprung uppgår till 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 

än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 

eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 

mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 

multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 

bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 

animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast 

paketering. 

5 kap 13 § 

15.141 

15.141 - 55 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 

råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 

produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 14 § 

15.151 

15.151 - 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 

råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 

produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101 - 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 

råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 

produktion av högst 400 ton per kalenderår. 

     
Mjölkprodukter 

5 kap 15 § 

15.170-i 

15.170-i 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 

dygn som kalenderårsmedelvärde. 
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5 kap 16 § 

15.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.180-1 

15.180-2 

15.180-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

25 

20 

10 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 

kalenderår men högst 200 ton per dygn som 

kalenderårsmedelvärde.  

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 

avser glass. 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

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

- 15.18001 - T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Oljor och fetter 

5 kap 17 § 

15.185-i 

15.185-i 12 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 

baseras på animaliska råvaror, eller 

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

baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

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

5 kap 18 § 

15.190 

15.190 - 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 

om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 

om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 

15.200 

15.200 - 12 C Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter. 

- 15.20001 - 6 U Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av 

högst 100 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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Glass  

5 kap 20 § 

15.210 

15.210 - 35 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 

om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 

om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 

15.220 

15.220 - 12 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 

mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 - 6 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 

högst 10 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

5 kap 22 § 

15.230 

15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 

15.240 

15.240 - 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 

produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol 

per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.24001 - 10 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 

motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 - 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 

alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning 

eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Malt, maltdrycker och läskedrycker 

5 kap 24 § 

15.250 

15.250 - 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 

000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 
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5 kap 25 § 

15.260 

15.260 - 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 

000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 - 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 

000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Jäst 

5 kap 26 § 

15.270 

15.270 - 65 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning 

av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 

eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 

reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 - 8 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 

kalenderår eller för framställning av startkulturer av 

mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 

kubikmeter. 

     
Kafferostning 

5 kap 27 § 

15.280 

 

 

 

 

 

 

15.250-1 

15.280-2 

-  

 

 

 

 

 

25 

10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 

75 000 ton kaffe per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

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

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

kalenderår. 

- 15.28001 - 6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 

med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     
Paketering av livsmedel 

5 kap 28 § 

15.310 

15.310  6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i 

någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 

någon av 1–27 §§. 

     
Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 § 

15.330-i 

15.330-i 6.4bi 35 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 

av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton 

foder per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölk eller endast innebär paketering. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

5 kap 30 § 

15.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.340-1 

 

15.340-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

10 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 

av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per 

kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

 

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

kalenderår. 

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

kalenderår. 

- 15.34001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 

av högst 500 ton produkter per kalenderår. 

 

Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 

innebär paketering. 

     
Foder av vegetabiliska råvaror 

5 kap 31 § 

15.350-i 

15.350-i 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av 

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 

dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. 

5 kap 32 § 

15.360 

15.360 - 10 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 

produkter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 31 § 

2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 

eller endast innebär paketering. 

- 15.36001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 2.KommenteradForeskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530493

24 
 

Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     
Foder av kombinerade råvaror 

5 kap 33 § 

15.370-i 

15.370-i 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 

en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 

till 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 

än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 

eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 

mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 

multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 

bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 

animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. 

5 kap 34 § 

15.380 

15.380 - 8 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 

mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

     
TEXTILVAROR  

6 kap 1 § 

17.10-i 

 

 

 

 

17.10-i1 

17.10-i2 

 

6,2  

 

 

 

100 

90 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 

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

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

 

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

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

textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 

17.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.20-1 

 

17.20-2 

 

 

 

17.20-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

45 

 

 

 

35 

 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 

ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 

högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 

 

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 

2500 ton textilmaterial per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 

högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 

för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 

1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 

annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 

17.30 

17.30 - 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 

beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial 

per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 - 6 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 

beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

     
PÄLS, SKINN OCH LÄDER  

7 kap 1 § 

18.10-i 

18.10-i 6,3 70 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn 

per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per 

kalenderår. 

7 kap 2 § 

18.20 

18.20 - 70 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 

ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 

beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 

18.30 

18.30 - 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 

ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 - 6 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 

ton hudar eller skinn per kalenderår. 

     
TRÄVAROR 

     Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 

20.05-i 

20.05-i 6.10 30 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 

kemikalier med en produktion av 

mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per kalenderår. 

 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 

behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 

20.10 

20.10 - 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 

kemikalier med en produktion av 

högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per kalenderår. 

     
Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 3 § 

20.20 

 

 

 

 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

-  

 

 

 

65 

50 

 

35 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 

träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter 

per kalenderår. 

8 kap 4 § 

20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 

träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

20.30-1 

 

20.30-2 

25 

 

15 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter 

per kalenderår. 

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 

per kalenderår. 

- 20.3001 - 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 

träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3002 - T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 

träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

     Träbaserade bränslen och bränslen av 

jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 

20.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-1 

 

20.40-2 

 

 

20.40-3 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

20.40-6 

 

 

20.40-7 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

12 

 

 

6 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

8 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 

eller jordbruksprodukter, i form av 

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

1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 

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

råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

 

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

på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

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

på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 

kubikmeter fast mått per kalenderår. 

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

på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

fast mått per kalenderår. 

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

på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår. 

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

på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

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

på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 

löst mått råvara per kalenderår. 

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

kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 

eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 

eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått 

per kalenderår. 

- 20.4002 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 

eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 

eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 

råvara per kalenderår. 

- 20.4003 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs - 
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Lagrum i 
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VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 

baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

     
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

8 kap 6 § 

20.50-i 

20.50-i 6.1c 70  B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 

per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av 

OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 

20.60 

 

 

 

 

 

 

20.60-1 

20.60-2 

 

 

20.60-3 

-  

 

 

 

 

 

25 

25 

 

 

15 

C Anläggning för tillverkning av 

1. fanér eller plywood, eller 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 

kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 

spånskivor eller andra produkter av spån. 

 

-Fanér eller plywood 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 

andra produkter av spån. 

- Högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

     
Lagring av timmer 

8 kap 8 § 

20.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.70-1 

 

 

20.70-2 

 

 

 

20.70-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

 

15 

B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m³ fub) i vatten. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 10 §. 

 

- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

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

kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 

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

vatten. 

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

kubikmeter med begjutning av vatten, eller 

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

vatten. 

8 kap 9 § 

20.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

20.80-4 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

 

6 

15 

 

C Anläggning för lagring av 

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

fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 

fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

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

fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 

på land med vattenbegjutning. 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 

land med vattenbegjutning. 

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 

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

vatten. 
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20.80-5 10 - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i 

vatten. 

- 20.8001 - 6 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 

men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 

om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 - T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 

20.90 

20.90 - 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 

behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 - T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 

vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 

behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 

fub) på land med begjutning av vatten, eller 

2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 

fub) i vatten. 

     
Behandling av blånadssvamp 

8 kap 11 § 

20.91 

20.91 - 12 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

     
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR  

9 kap 1 § 

21.10.i 

 

 

 

21.10-i1 

 

21.10-i2 

 

21.10-i3 

21.10-i4 

 

21.10-i5 

6.1a  

 

 

110 

 

90 

 

70 

75 

 

60 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 

pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 

 

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

kalenderår. 

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

kalenderår. 

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

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

kalenderår. 

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

kalenderår. 

- 21.1001 - 8 U Anläggning för framställning av pappersmassa om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§. 

9 kap 2 § 

21.30-i 

21.30-i 6.1b 55 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 

eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 

kartong. 

9 kap 3 § 

21.40 

21.40 - 25 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 

ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, 

papp eller kartong. 

- 21.4001 - 6 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

     FOTOGRAFIS K OCH GRAFISK  

PRODUKTION  

10 kap 1 § 

22.10 

22.10 - 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds - 

eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 

22.20 

22.20 - 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 

22.30 

22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 

22.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.40-1 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

8 

C Anläggning  

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, eller 

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 

kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 

kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 

kalenderår. 

- 22.4001 - 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

15 000 kvadratmeter men högst  

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 

fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 

5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 - 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 

fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 - T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 

1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår. 

     STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNS LE 

11 kap 1 § 

23.05 

23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas - eller 

vätskeform. 

11 kap 2 § 

23.10-i 

23.10-i 1.3 75 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 

23.11-i 

23.11-i 1.4a 110 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 

23.12-i 

23.12-i 6.8 140 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 

23.13 

23.13 - 140 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 

tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 
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11 kap 6 § 

23.20 

23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 

23.30-i 

 

 

23.30-i1 

23.30-i2 

1,2  

 

225 

140 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 

 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 

23.40 

23.40 - 60 A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 

2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 

3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 

kärnbränsle. 

11 kap 6 § 

23.50 

23.50 - 60 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

     
KEMIS KA PRODUKTER 

     Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 

24.01-i 

24.01-i 4.1a 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten 

per kalenderår. 

12 kap 2 § 

24.02-i 

24.02-i 4.1a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten 

per kalenderår. 

12 kap 3 § 

24.03-i 

24.03-i 4.1b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 4 § 

24.04-i 

24.04-i 4.1b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 

organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 5 § 

24.05-i 

24.05-i 4.1c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 6 § 

24.06-i 

24.06-i 4.1c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 7 § 

24.07-i 

24.07-i 4.1d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 8 § 

24.08-i 

24.08-i 4.1d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 9 § 

24.09-i 

24.09-i 4.1e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 10 § 

24.10-i 

24.10-i 4.1e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton 

fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 11 § 

24.11-i 

24.11-i 4.1f 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 

kolväten per kalenderår. 

12 kap 12 § 

24.12-i 

24.12-i 4.1f 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 

kolväten per kalenderår. 
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12 kap 13 § 

24.13-i 

24.13-i 4.1g 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 

föreningar per kalenderår. 

12 kap 14 § 

24.14-i 

24.14-i 4.1g 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 

föreningar per kalenderår. 

12 kap 15 § 

24.15-i 

24.15-i 4.1h 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 

kalenderår. 

12 kap 16 § 

24.16-i 

24.16-i 4.1h 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 

kalenderår. 

12 kap 17 § 

24.17-i 

24.17-i 4.1i 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi 

per kalenderår. 

12 kap 18 § 

24.18-i 

24.18-i 4.1i 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 

kalenderår. 

12 kap 19 § 

24.19-i 

24.19-i 4.1j 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 

pigment per kalenderår. 

12 kap 20 § 

24.20-i 

24.20-i 4.1j 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 

pigment per kalenderår. 

12 kap 21 § 

24.21-i 

24.21-i 4.1k 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 

eller tensider per kalenderår. 

12 kap 22 § 

24.22-i 

24.22-i 4.1k 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 

eller tensider per kalenderår. 

     
Oorganiska kemikalier 

12 kap 23 § 

24.23-i 

24.23-i 4.2a 227 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 

kalenderår. 

12 kap 24 § 

24.24-i 

24.24-i 4.2a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 

kalenderår. 

12 kap 25 § 

24.25-i 

24.25-i 4.2b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 

kalenderår. 

12 kap 26 § 

24.26-i 

24.26-i 4.2b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 

kalenderår. 

12 kap 27 § 

24.27-i 

24.27-i 4.2c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 

kalenderår. 

12 kap 28 § 

24.28-i 

24.28-i 4.2c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per 

kalenderår. 

12 kap 29 § 

24.29-i 

24.29-i 4.2d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 

kalenderår. 
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12 kap 30 § 

24.30-i 

24.30-i 4.2d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 

kalenderår. 

12 kap 31 § 

24.31-i 

24.31-i 4.2e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 

metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 

kalenderår. 

12 kap 32 § 

24.32-i 

24.32-i 4.2e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 

metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 

kalenderår. 

     
Gödselmedel 

12 kap 33 § 

24.33-i 

24.33-i 4.3 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 

enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 

kväve eller kalium. 

12 kap 34 § 

24.34-i 

24.34-i 4.3 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton 

enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 

kväve eller kalium. 

     Växtskyddsmedel och biocider 

12 kap 35 § 

24.35-i 

24.35-i 4.4 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 

eller biocider per kalenderår. 

12 kap 36 § 

24.36-i 

24.36-i 4.4 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 

eller biocider per kalenderår. 

12 kap 37 § 

24.37 

24.37 - 137 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 

organismer för bekämpningsändamål. 

     
Läkemedel 

12 kap 38 § 

24.38-i 

24.38-i 4.5 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 

mellanprodukter, per kalenderår. 

12 kap 39 § 

24.39-i 

24.39-i 4.5 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 

mellanprodukter, per kalenderår. 

12 kap 40 § 

24.40 

 

 

 

 

 

 

24.40-1 

24.40-2 

24.40-3 

24.40-4 

-  

 

 

 

 

 

35 

20 

12 

6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 

tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

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

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

- Högst 500 kg per kalenderår. 

 

12 kap 41 § 

24.41 

24.41 - 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 

42-47 §§. 
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Sprängämnen 

12 kap 42 § 

24.42-i 

24.42-i 4.6 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 

kalenderår. 

12 kap 43 § 

24.43-i 

24.43-i 4.6 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 

kalenderår. 

     Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 § 

24.44 

24.44 - 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska 

ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 

icke industriell skala. 

12 kap 45 § 

24.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 

material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

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

verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 

produkt som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 

kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 

eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 

till högst 1 000 ton per kalenderår, 
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24.45-1 

 

24.45-2 

24.45-3 

24.45-4 

24.45-5 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

64 

30 

30 

13 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 

kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 

till högst 2 000 ton per kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 

destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

 

- Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter. 

- Verksamheten avser läkemedelssubstanser. 

- Verksamheten avser sprängämnen. 

- Verksamheten avser pyrotekniska artiklar. 

- Verksamheten avser ammunition. 

12 kap 46 § 

24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

 

24.46-2 

24.46-3 

 

 

24.46-4 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

20 

12 

 

 

10 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

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

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 

10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 

kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 

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

000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår 

genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska 

produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

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

eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 

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

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 

- 24.4601 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 

kalenderår. 

- 24.4602 - 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 

- 24.4603 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga 

kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 

genom destillation. 

12 kap 47 § 

24.47 

24.47 - 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 

försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 

industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 
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3. ammunition,  

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 

kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 

försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 

industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds -, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

     GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 § 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

25.10-1 

 

25.10-2 

-  

 

 

 

 

 

 

60 

 

40 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 

om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

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

gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

-  

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

12 
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C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 

om produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 

eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 

per kalenderår. 

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

om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 

25.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.20-1 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 

tillverka produkter av 

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 

kalenderår, 

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 

kalenderår, eller 

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

plastråvara per kalenderår. 

 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 

kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

25.20-2 

 

 

 

25.20-3 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 

kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 

mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 

produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 

25.30 

25.30 - 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 

tillverka produkter av plast, om 

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 

kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 25.3001 - T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 

tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på 

högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 

25.40 

25.40 - 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 

25.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.50-1 

25.50-2 

 

25.50-3 

25.50-4 

 

25.50-5 

 

25.50-6 

 

25.50-7 

 

25.50-8 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

8 

 

6 

25 

 

15 

 

10 

 

8 

 

6 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 

mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 

4 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 

kalenderår. 

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

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 

eller kalandrering med plast. 

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

för beläggning eller kalandrering med plast. 

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

för beläggning eller kalandrering med plast. 

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

för beläggning eller kalandrering med plast. 

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

för beläggning eller kalandrering med plast. 

- 25.5001 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 

förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 

bearbetning. 

 

 

- 25.5002 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     
MINERALISKA PRODUKTER 

     Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 

26.05-i 

26.05-i 3.3 50 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 

smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 

per kalenderår. 

14 kap 2 § 

26.10-i 

26.10-i 3.4 50 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 

tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton 

per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 - 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 

26.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20-1 

 

26.20-2 

 

26.20-3 

 

26.20-4 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

20 

 

35 

 

20 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 

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

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

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

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 

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

av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 

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

av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

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

sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 

per kalenderår. 

14 kap 4 § 

26.30 

26.30 - 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att  

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 - 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att  

1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 

2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 

26.40 

26.40 - 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 

26.50-i 

26.50-i 3,5 35 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 

bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast, kakel, stengods 

eller porslin, med en 

1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 

ton per kalenderår, eller 

2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 

satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

14 kap 7 § 

26.51 

26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 

keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 

av tungmetaller används. 

- 26.5101 - 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 

keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 

av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 

26.60 

26.60 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår. 

     
Cement, betong, kalk, krita och gips  

14 kap 9 § 

26.70 

26.70-i 3.1a 130 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 

125 000 ton cement per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 

12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 - 8 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per 

kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 

kalenderår. 

14 kap 10 § 

26.80 

26.80 - 130 B Anläggning för tillverkning av cement. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 

26.90-i 

26.90-i 3.1b 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per 

dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 

26.100 

26.100 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 

kalkprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 - 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 

kalenderår. 

14 kap 13 § 

26.110 

26.110 - 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

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

- 26.11001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

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

14 kap 14 § 

26.120 

26.120 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips 

per kalenderår. 

- 26.12001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 

per kalenderår. 

     
Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 § 

26.130-i 

26.130-i 3,2 55 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 

produkter. 

14 kap 16 § 

26.140 

26.140 - 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 

26.150 

 

 

 

 

 

 

 

26.150-1 

26.150-2 

-  

 

 

 

 

 

 

20 

15 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 - T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 

26.160 

26.160 - 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 

14 kap 19 § 

26.170-i 

26.170-i 3.1c 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn 

eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

- 26.17001 - 10 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 

magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 

26.180 

26.180 - 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i denna förordning. 

     
STÅL OCH METALL  

15 kap 1 § 

27.10-i 

 

 

 

 

 

27.10-i1 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

2,2  

 

 

 

 

160 

100 

 

60 

 

50 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), med eller utan utrustning för 

kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per 

timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 

 

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 

1 000 000 ton per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 

ton per kalenderår. 

- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 

produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 

27.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.20-1 

27.20-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

70 

60 

A Anläggning för att 

1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 

produktion), eller  

2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 

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

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 

27.25-i 

 

 

 

 

27.25-i1 

 

2.3a  

 

 

 

120 

 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 

175 200 ton råstål per kalenderår. 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 



68 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - BMN 22/0003-13 ALL.2022.229, Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 2.KommenteradForeskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomradedocx_530493

40 
 

Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

27.25-i2 

 

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

ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 

27.26-i 

27.26-i 2.3b 80 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 

kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 

megawatt. 

15 kap 5 § 

27.27-i 

 

 

 

 

 

27.27-i1 

 

 

 

27.27-i2 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

27.27-i4 

 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

27.27-i8 

2.3c  

 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

15 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

15 

 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 

anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 

inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 

500 ton råstål per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 

och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 

ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 

och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 

ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 

och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår 

och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton 

zink per kalenderår. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 

med en inmatning som överstiger.  

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

10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 

med en inmatning som överstiger.  

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

1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 

med en inmatning som överstiger.  

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

100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 

med en inmatning som överstiger.  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 

100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 

27.31 

27.31 - 40 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 

27.32 

 

 

 

27.32-1 

27.32-2 

-  

 

 

45 

30 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

 

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

- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 

27.40-i 

 

 

 

27.40-i1 

 

 

2,4  

 

 

40 

 

 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer 

än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

 

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

eller gjutsand används. 
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27.40-i2 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

35 

 

25 

 

15 

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

kalenderår där form- eller gjutsand används. 

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

form- eller gjutsand används. 

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

kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 

27.50 

 

 

 

 

 

 

 

27.50-1 

 

 

 

27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

-  

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

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

magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

 

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

kalenderår, eller 

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

eller magnesium per kalenderår. 

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

kalenderår, eller 

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

magnesium per kalenderår. 

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

kalenderår, eller 

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

eller magnesium per kalenderår. 

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

kalenderår, eller 

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

magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 

27.60 

27.60 - 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 

magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 

kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 - T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 

magnesium, om produktionen är högst 10 ton per 

kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

15 kap 10 § 

27.70-i 

 

 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

27.70-i3 

 

27.70-i4 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

 

27.70-i7 

 

 

27.70-i8 

 

2.5a  

 

 

 

 

 

 

120 

 

70 

 

35 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

35 

 

 

30 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 

råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 

kemiska eller elektrolytiska processer. 

 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 

men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

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

högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

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

högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

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

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

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

000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

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

000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

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

000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 

27.80-i 

27.80-i 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 

råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 

kemiska eller elektrolytiska processer. 

 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 

27.100-i 

 

 

 

 

 

27.100-i1 

27.100-i2 

 

 

27.100-i3 

2.5b  

 

 

 

 

130 

95 

 

 

70 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-

järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 

eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 

ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 

 

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

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

kadmium per kalenderår. 

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

per kalenderår. 

- 27.10001 - 8 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-

järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 

eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 

000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 

27.101-i 

 

 

 

 

 

27.101-i1 

27.101-i2 

2.5b  

 

 

 

 

85 

75 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-

järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 

eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 

än 5 000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

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

AK IED TF PN Beskrivning 

15 kap 15 § 

27.110 

 

 

 

 

 

 

 

27.110-1 

 

27.110-2 

-  

 

 

 

 

 

 

35 

 

25 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 

gjuterier. 

 

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

återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 

27.120 

 

 

 

 

 

 

27.120-1 

27.120-2 

27.120-3 

27.120-4 

-  

 

 

 

 

 

120 

85 

45 

25 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-

järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de 

som anges i 11–15 §§. 

 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

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

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

- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 §  

 

 

 

 

 

 

27.130-1 

27.130-2 

27.130-3 

27.130-4 

27.130-5 

27.130-6 

-  

 

 

 

 

 

 

90 

50 

35 

25 

20 

15 

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

aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

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

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

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

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

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

15 kap 18 § 27.140 - 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 

aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 

ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 - 2 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 

aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 

per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 

28.10 

 

 

 

 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

28.10-i3 

 

 

2,6  

 

 

 

45 

 

35 

 

20 

 

 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd 

volym av mer än 30 kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 

men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 

högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

28.10-i4 15 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 

28.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

28.20-3 

 

28.20-4 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

25 

 

15 

 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om1. behandlingsbaden har en 

sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 

kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 

men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 

högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 

högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 

28.25 

 

 

 

 

 

 

28.25-1 

 

28.25-2 

  

 

 

 

 

 

8 

 

4 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

- Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 

28.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30-1 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

25 

 

20 

 

15 

B Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, eller 

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

verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 

med vakuummetod. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 

28.40 

28.40 - 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 

sker med vakuummetod eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 §. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

- 28.4001 - 4 U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 

eller  

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

verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 

28.50 

 

 

 

 

 

 

 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

28.50-3 

 

28.50-4 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

28.50-7 

 

28.50-8 

-  

 

 

 

 

 

 

40 

 

25 

 

15 

 

10 

 

25 

 

15 

 

10 

 

8 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 

varmdoppning eller termisk sprutning med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 

utan uppsamling och filter. 

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

ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 

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

per kalenderår utan uppsamling och filter. 

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

kalenderår utan uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 

med uppsamling och filter. 

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

ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

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

per kalenderår med uppsamling och filter. 

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

kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 

28.71 

28.71 - 6 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 - 2 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 

28.80 

28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 

metallgods per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 

28.90 

28.90 - 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 

28.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 

inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 §, 

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

om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

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

VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

8 

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

härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 

50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 

punkter ovan. 

- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 

punkter ovan. 

- 28.9501 - 4 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 

punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 

inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, 

om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 

härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 

50 kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om 

metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per 

kalenderår. 

     
ELEKTRIS KA ARTIKLAR  

17 kap 1 § 

31.10 

31.10 - 120 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 § 

31.20 

31.20 - 55 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 § 

31.30 

31.30 - 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 

31.40-i 

31.40-i 6,8 140 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 

17 kap 5 § 

31.50 

31.50 - 140 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 

31.60 

31.60 - 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel. 

 

     
METALLBEARBETNING 

     
Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 

34.10 

34.10 - 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 

per kalenderår. 

 

- 34.1001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 

 

18 kap 2 § 

34.20 

34.20 - 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
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Lagrum i 
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VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 

     Motorfordon 

18 kap 3 § 

34.30 

 

 

 

 

 

 

 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

34.30-3 

 

 

34.30-4 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

34.30-7 

 

-  

 

 

 

 

 

 

140 

 

100 

 

 

80 

 

 

40 

 

100 

 

60 

 

30 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per 

kalenderår av 

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

som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

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

som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 

som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 100 000 motorfordon men högst  

200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

högst 3,5 ton. 

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon 

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

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 

som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon 

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

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon 

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

18 kap 4 § 

34.40 

34.40 - 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 

kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 - 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 

kalenderår av  

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton, eller  

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

     Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 § 

34.50 

34.50 - 36 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

     Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 

34.60 

34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  

med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) 

större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 

34.70 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 

eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
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34.70-1 

 

 

34.70-2 

 

 

 

 

 

60 

 

 

50 

centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som 

är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 

öppnade behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 

kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 

34.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.80-1 

 

 

34.80-2 

 

 

34.80-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

12 

 

 

8 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds - eller 

anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med 

total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.  

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 

kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 

kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 - 4 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning  

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 

kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 

andra stycket. 

     
Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 

35.10 

35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 

verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 - 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 

nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, 

reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

     Skeppsvarv 

18 kap 10 § 

35.20 

35.20 - 8 C Skeppsvarv. 

 35.2001  4 U Båtverkstad - där reparation av mindre skador på fritidsbåtar 

eller båtmotorer sker.  

 35.2002  4 U Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller 

vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning och/eller 

målning av båtbottnar förekommer. 

     FÖRBRUKNING AV ORGANIS KA 

LÖSNINGS MEDEL 

19 kap 1 §     Med förbrukning avses i detta kapitel 

lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i 

tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 

återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel 

som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt 

bortskaffas som avfall. 
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19 kap 2 § 

39.10-i 

39.10-i 6,7 75 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 

vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera 

eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller 

produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är 

mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per 

kalenderår. 

19 kap 3 § 

39.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-1 

39.15-2 

 

 

39.15-3 

 

39.15-4 

 

39.15-5 

 

39.15-6 

 

39.15-7 

-  
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55 

 

65 

 

55 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas  

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 

farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 

lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 

organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 

förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av den förordningen. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första 

stycket 2 gäller inte sjukhus. 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel, 

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

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

lösningsmedel  

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

lösningsmedel, 

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

farmaceutiska produkter 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

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

lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

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

lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 

andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 

39.30 

39.30 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 

någon kemisk produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna 

”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), 

”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid 

inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

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

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 

39.35 

39.35 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 

vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration 

som sker utanför tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 

39.50 

 

 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

39.50-3 

-  

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

12 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas  

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår. 

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

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

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

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 

halogenerade organiska lösningsmedel. 

- 39.5002 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 

men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 

men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5004 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 

organiska lösningsmedel. 

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 

KEMIS KA PRODUKTER 

20 kap 1 § 

39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 

har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 

omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

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

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
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märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mu tagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller  

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 

om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 

000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 

5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i 

anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, 

eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 

000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 

om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 

000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 

ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen 

lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 

500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i 

anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 

000 ton vid ett och samma tillfälle. 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 

om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 

ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton 

per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 

mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 

ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i 

anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 

000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 

39.70 

39.70 -  10 C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
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anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 

tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 

kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton 

vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

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

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 
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- 39.7001 - 4 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 

anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma 

tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 

kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton 

vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

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

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 

20 kap 3 § 

39.80 

39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

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

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 

39.90 

39.90 - 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 

bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

- 39.9001 - T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 

bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 §     Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma 

som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 

(2011:927). 

     Anaerob biologisk behandling 

21 kap 2 § 

40.01 

40.01 - 35 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 

mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
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Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 

även om det material som inte är stallgödsel består av högst 

500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 

40.02 

40.02 - 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 

biogas. 

 

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 

även om det material som inte är stallgödsel består av högst 

500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

21 kap 4 § 

40.05-i 

40.05-i 1.4b 55 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 

överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 

40.15 

40.15 - 35 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 

genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 

megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 

40.20 

40.20 - 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 

genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 

megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 

kalenderår. 

     
Kärnkraft 

21 kap 7 § 

40.30 

40.30 -  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

     Förbränning 

21 kap 8 § 

40.40-i 

 

 

 

40.40-i1 

40.40-i2 

1,1  

 

 

100 

40 

A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

- Gasturbin 

21 kap 9 § 

40.50-i 

 

 

 

40.50-i1 

 

40.50-i2 

1,1  

 

 

65 

 

40 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 

men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men 

högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 

40.51 

40.51 - 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 

40.60 

 

 

 

 

-  

 

 

 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av 
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40.60-1 

 

 

40.60-2 

 

 

40.60-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

10 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 

annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 

förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 

elavbrott. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 

högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 

högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 

högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 - 4 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av 

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

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

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

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 

40.70 

40.70 - 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 

av högst 20 megawatt. 

     Vindkraft 

21 kap 13 § 

40.90 

40.90 - 8 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 

rotorblad är högre än 150 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 

meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 

avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 

meter och står tillsammans med ett annat sådant 

vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 

verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 

40.95 

40.95 - 6 B Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 

rotorblad är högre än 120 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 

meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 

avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 

rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så 

många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 

sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 

verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 §. 
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21 kap 15 § 

40.100 

40.100 - 4 C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 

meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 - T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 

är lägre än 50 meter. 

     
Värme- och kylanläggningar 

21 kap 16 § 

40.110 

40.110 - 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 

10 megawatt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 

vattentäkt. 

21 kap 17 § 

40.120 

40.120 - 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 

i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 

megawattimmar. 

- 40.12001 - 4 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 

i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 

megawattimmar. 

     
VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 - 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 

- 41.9002 - 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 

personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 - 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

     AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 

45.10 

45.10 -  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att 

reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 

avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom 

att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat 

material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

     FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELS HANTERING 

23 kap 1 § 

50.10 

 

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

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

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

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

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

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

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
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50.10-2 15 - Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

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

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

- 50.1001 - 8 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 000 personbilar per kalenderår, 

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

kalenderår, 

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

kalenderår, eller 

4. fler än 200 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 -  4 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår 

2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

- 50.1003 - T U Anläggning för tvättning av 

1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 

50.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

50.20-4 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 

8 

 

8 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras  

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 

§. 

 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 

miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 

miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 

försäljning. 

- 50.2003 -  5 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 -  3 T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 -  3 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser 

för motorfordon. 

     HAMNAR OCH FLYGPLATS ER 

     
Hamnar 

24 kap 1 § 

63.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 

kalenderår. 
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63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 

63.10-6 

160 

100 

60 

30 

20 

15 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

- 63.1001 - 5 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på högst 1 350. 

 

Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 

63.20 

63.20 - 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 - 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 

fritidsbåtar eller liknande. 

- 63.2002 - T U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar 

eller liknande. 

     
Flygplatser  

24 kap 3§ 

63.30 

 

 

 

 

 

 

63.30-1 

63.30-2 

 

63.30-3 

 

63.30-4 

-  

 

 

 

 

 

140 

80 

 

60 

 

30 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 

200 meter. 

 

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig 

enligt 4 §. 

 

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

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

kalenderår. 

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

kalenderår. 

- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 

63.40 

63.40 - 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 

militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 

flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 

1 200 meter. 

- 63.4001 - 8 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 

militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 

flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 

1 200 meter. 

24 kap 5 § 

63.50 

63.50 - 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 - 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 

     
Annan trafikinfrastruktur 

- 63.10001 - T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med statlig 

väghållare. 

- 63.10002 - 12 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 

kommunal väghållare. 

- 63.10003 - T U Väganläggning i drift upplåten med enskild väghållare. 

- 63.10004 - T U Långtidsparkering med mer än 2000 platser 
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- 63.10005 - T U Långtidsparkering med mer än 500 platser. 

- 63.10101 - T U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 

sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 - T U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 

nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd 

spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 - 10 U Övriga spåranläggningar, till exempel pendeltågsdepå. 

     
LABORATORIER 

25 kap 1 § 

73.10 

73.10 - 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är större än 5 000 kvadratmeter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 

förordning, 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 

miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 

enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 - 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 - 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter. 

- 73.1003 - T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är högst 20 kvadratmeter. 

     
TANKRENGÖRING 

26 kap 1 § 

74.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 

transport av kemiska produkter och där någon kemisk 

produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

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

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

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

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

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

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

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

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

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

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
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74.10-1 

 

 

74.10-2 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

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

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 

verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 

av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 

verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 

av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 

74.20 

74.20 - 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 

används för förvaring eller för transport av kemiska 

produkter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

     
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

27 kap 1 § 

85.10 

85.10 - 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 - 12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 

85.20 

85.20 - 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 

etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 - T U Tandläkarmottagning. 

- 85.4001 - T U Djursjukhus och liknande. 

     
RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 § 

90.10 

 

 

 

 

 

90.10-1 

 

90.10-2 

 

 

90.10-3 

 

-  

 

 

 

 

80 

 

60 

 

 

40 

 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer 

än 2 000 personekvivalenter. 

 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

20 000 personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

2 000 personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

28 kap 2 § 

90.11 

 

 

 

 

 

90.11-1 

90.11-2 

 

90.11-3 

-  

 

 

 

 

80 

60 

 

40 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 

personer eller fler.  

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 

personer. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 

personer 

28 kap 3 § 

90.15-i 

90.15-i 6.11 60 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från 

en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 

industriutsläppsförordningen (2013:250). 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 

90.16 

 

 

 

 

90.16-1 

 

90.16-2 

-  

 

 

 

20 

 

12 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 

2 000 personekvivalenter. 

 

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 - 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 

200 personekvivalenter. 

- 90.2002 

 

- 8 

 

U 

 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 

100 personekvivalenter. 

 90.2003  10 U Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer. 

 90.2004  3 U Anläggning för rening av dagvatten. 

     AVFALL 

     
Ordförklaringar 

29 kap 1 §     Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, 

samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma 

som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §     Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 

detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §     Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §     Med förbränningsanläggning och 

samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 

som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

     
Förbränning 

29 kap 5 § 

90.180-i 

 

 

 

 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 

5.2b  

 

 

 

200 

 

140 

 

80 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 

den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 

dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 

per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 

men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 

90.181-i 

 

 

 

 

90.181-i1 

 

90.181-i2 

 

90.181-i3 

5.2b  

 

 

 

200 

 

140 

 

80 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 

dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 

per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 

men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK 
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29 kap 7 § 

90.190 

90.190 - 30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 

den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men 

högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 

90.191 

90.191 - 30 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 

eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 

90.200-i 

90.200-i 5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 

90.201-i 

90.201-i 5.2a 120 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 

000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 

90.210-i 

90.210-i 5.2a 80 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 

90.211-i 

90.211-i 5.2a 80 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 

90.212-i 

90.212-i 6.5 60 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 

om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 

90.213-i 

90.213-i 6.5 60 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 

förbränns om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 

90.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.220-1 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
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90.220-2 

 

90.220-3 

20 

 

15 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 

90.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.221-1 

 

90.221-2 

 

90.221-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

15 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 

90.230 

90.230 - 6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 

icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 

mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 

förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 

5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- 90.23001 - 4 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 

icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 

högst 50 ton per kalenderår. 

 

Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

     Deponering 

29 kap 18 § 

90.271 

 

 

 

 

 

 

90.270-1 

 

90.270-2 

-  

 

 

 

 

 

30 

 

15 

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 

sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats 

från, om 

1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 

mängd än 2 500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 

mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 

90.281 

90.281 - T C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 

sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats 

från, om 

1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 - T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 20 § 

90.290-i 

90.290-i 5,4 120 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 
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29 kap 21 § 

90.300-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.300-i1 

 

90.300-i2 

 

90.300-i3 

5,4  

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

30 

 

20 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 

100 000 ton avfall per kalenderår, eller 

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 20 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 

90.310 

 

 

 

 

 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 

-  

 

 

 

 

40 

 

25 

 

15 

B Deponering av icke-farligt avfall. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

29 kap 23 § 

90.320-i 

 

 

 

90.320-i1 

 

90.320-i2 

 

90.320-i3 

5,4  

 

 

225 

 

160 

 

120 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 

000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 

90.330-i 

90.330-i 5,4 70 B Deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 

ton. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 

90.340 

 

 

 

90.340-1 

 

90.340-2 

-  

 

 

40 

 

15 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 

tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 26 § 

90.341 

90.341 - 6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till 

dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

 

- 90.34101 - T U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 

26 §. 
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     Återvinning eller bortskaffande av avfall som 

uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 

90.381 

90.381 - 20 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 

verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår, eller 

2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 

verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 

90.383 

90.383 - 20 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 

verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 

90.391 

90.391 - 8 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 

verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

     Biologisk behandling 

29 kap 30 § 

90.161 

90.161 

 

- 15 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

18 750 ton per kalenderår, eller 

2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 

nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 

3 §. 

29 kap 31 § 

90.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.171-1 

 

 

90.171-2 

 

 

90.171-3 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 

eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds - 

eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 

50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
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- 90.17001 - 4 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 

90.241-i 

 

 

 

 

 

90.241-i1 

90.241-i2 

6,5  

 

 

 

 

60 

30 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 

biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 

ton per kalenderår. 

 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

- behandla mer än 2 500 ton men högst  

10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 

90.251 

90.251 - 30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 

än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 

tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 

2 500 ton per kalenderår. 

     
Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 

90.131 

 

 

 

 

90.131-1 

   

90.131-2 

 

90.131-3 

 

90.131-4 

 

90.131-5 

-  

 

 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 

massor på en och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 

massor på en och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor 

på en och samma sammanhängande plats. 

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 

90.141 

90.141 - T C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

     
Uppgrävda massor 

29 kap 36 § 

90.361 

90.361 - 20 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 

massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds - 

eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 

90.370 

90.370 - T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 

massor från den plats där behandlingen sker, om 

behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och 

inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

     Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 § 

90.382 

90.382 - T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

     
Avvattning 

29 kap 39 § 

90.375 

90.375 - 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 
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Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 

90.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.100-1 

 

90.100-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

40 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 

kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads - eller 

anläggningsändamål, eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

50 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 

90.110 

 

 

 

 

 

 

 

90.110-1 

 

90.110-2 

 

90.110-3 

-  

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

T 

 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 

mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads - eller 

anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 

per kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads - eller 

anläggningsandamål. 

29 kap 42 § 

90.70 

 

 

 

 

 

 

90.70-1 

 

90.70-2 

-  

 

 

 

 

 

35 

 

30 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 

10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

75 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 43 § 

90.80 

90.80 - 12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 

andra fall. 

- 90.8001 - 4 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 

1 000 ton per kalenderår. 

     Elavfall 

29 kap 44 § 90.90 - 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 

innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter 

eller utrustning som innehåller isolerolja. 

     
Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 

90.119 

 

 

 

-  

 

 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 

återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 

omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
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90.119-1 

 

90.119-2 

 

 

 

50 

 

20 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 46 § 

90.120 

90.120 - 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 

återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186), eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 

överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 

bilskrotare som är auktoriserad enligt 

bilskrotningsförordningen. 

     
Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 

90.29 

90.29 - 8 C Förbereda avfall för återanvändning. 

     
Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 

90.30 

 

 

 

 

 

 

90.30-1 

 

 

90.30-2 

 

 

90.30-3 

-  

 

 

 

 

 

35 

 

 

25 

 

 

20 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 

om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet 

ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 

ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 

90.40 

90.40 - 10 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 

om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 

avfall i andra fall. 

- 90.4001 - 3 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 

om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

- 90.4002 - T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 

avsedda för allmänheten. 
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29 kap 50 § 

90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

 

90.50-2 

 

90.50-3 

 

 

90.50-4 

 

 

90.50-5 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

35 

 

25 

 

 

20 

 

 

12 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 

ton 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 

90.60 

90.60 - 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 

blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska 

eller elektroniska produkter, 

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 

impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

- 90.6001 - T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

     
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 

29 kap 52 § 

90.454-i 

90.454-i 5,6 120 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 53 § 

90.455 

90.455 - 120 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 

viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig 

enligt 52 §. 

29 kap 54 § 

90.457 

90.457 - 65 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 55 § 

90.458 

90.458 - 80 B Underjordsförvara icke-farligt avfall. 
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Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

29 kap 57 § 

90.408-i 

90.408-i 5.5 40 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som 

kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 

avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

     
Fartygsåtervinning 

29 kap 57 § 

90.451 

90.451 - 20 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av 

fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och 

direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

     Radioaktivt avfall 

29 kap 58 § 

90.460 

90.460 - 100 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 § 

90.470 

90.470 - 100 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 

kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 

strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 

tillståndspliktig enligt 58 §. 

     
Lagring och avskiljning av koldioxid 

29 kap 60 § 

90.480 

90.480 - 227 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. 

29 kap 61 § 

90.485 

90.485 - 137 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 

29 kap 62 § 

90.500-i 

90.500-i 6.9 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 

1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

29 kap 63 § 

90.510 

90.510 - 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 

enligt 62 §. 

29 kap 64 § 

90.520 

90.520 - 20 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 

geologisk lagring av koldioxid. 

     Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande 

29 kap 65 § 

90.406-i 

90.406-i 5.3av, 

5.3bi-

iv 

50 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per 

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 

verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller samförbränning 

3. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 

nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda 

mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 

000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 

90.405-i 

90.405-i 5.3ai-

iv 

 

40 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 

kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
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4. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 

90.435-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.435-i1 

 

90.435-i2 

 

90.435-i3 

 

5.1a-k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 

 

140 

 

65 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 

ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. materialåtervinning av lösningsmedel 

4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller 

och metallföreningar, 

5. regenerering av syror eller baser, 

6. återvinning av komponenter som används till att minska 

föroreningar, 

7. återvinning av katalysatorer 

8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning 

av olja, 

9. invallning, 

10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 

samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller 

innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna 

i denna paragraf, eller 

11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings - 

eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling 

av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna 

paragraf. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 

90.410 

90.410 - 100 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

29 kap 69 § 

90.420 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.420-1 

 

90.420-2 

 

90.420-3 

 

90.420-4 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

50 

 

30 

 

20 

 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.420-5 

 

15 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 

90.430 

90.430 - 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 

90.440 

 

 

 

 

 

 

 

90.440-1 

 

90.440-2 

 

90.440-3 

 

-  

 

 

 

 

 

 

225 

 

140 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 

90.450 

 

 

 

 

 

 

 

90.450-1 

 

90.450-2 

 

90.450-3 

-  

 

 

 

 

 

 

55 

 

40 

 

20 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 

000 ton per kalenderår 

- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 

kalenderår. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 

92.10 

92.10 - 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 

större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 

ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 

92.20 

 

 

 

 

 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

-  

 

 

 

 

10 

4 

 

4 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 

utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer 

än 5 000 skott per kalenderår. 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 

kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 - T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 

utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 

(kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per 

kalenderår. 

30 kap 3§ 

92.30 

92.30 - 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

- 92.10001 - 10 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

- 92.10002 - 10 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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- 92.10003 - 6 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

     
TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 

93.10 

93.10 - 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 

eller 2 §, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  

19 kap. 4 §. 

- 93.1001 - 8 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av 

vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 

som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 - T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

     
BEGRAVNINGSVERKSAMHET  

32 kap 1 § 

93.20 

93.20 - 15 B Krematorium. 

     
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

     Lackering med mera 

- 100.1001 - 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002 - 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 

minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

     
Hantering av brom- eller fluorkarboner 

- 101.1001 - 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1002 - 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1003 - T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 - 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 - 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1006 - T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

     
Detaljhandel 

- 102.1001 - T U Försäljning av kosmetiska produkter 

- 102.1002 - T U Försäljning av kemiska produkter 

- 102.1003 - T U Försäljning av kemiska produkter – primärleverantör 

- 102.1004 - T U Försäljning av särskilt farliga kemiska produkter 

- 102.1005 - T U Försäljning av bekämpningsmedel 

- 102.1006 - T U Försäljning av tryckimpregnerat virke 

- 102.1007 - T U Försäljning av varor 
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Årsavgifter för hälsoskyddsverksamheter 

FMH = Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SSMFS = Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella 

solningsanläggningar 
HVMFS = Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2012:14) om 
badvatten 

AK = Avgiftskod  
TF= Tidsfaktor i timmar  

PN= Prövningsnivå  
T= Timavgift 
  

AH= Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  
UH= Utan anmälningsplikt hälsoskyddsverksamhet 

 

Lagrum i 

FMH 
AK TF PN Beskrivning 

     HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

    
Utbildningsverksamhet och liknande 

38 §  

punkt 3 

200.1001 10 AH Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar med 

specialundervisning tex kemi och fysik ingår ej). 

38 §  

punkt 3 

200.1004 8 AH Grundskola inklusive integrerade fritidshem, grundsärskola, 

förskoleklass, specialskola, sameskola och internationell 

skola. 

38 §  

punkt 3 

200.1005 6 AH Förskola. 

38 §  

punkt 3 

200.1006 3 AH Öppen förskola. 

38 § 

punkt 3 

200.1007 3 AH Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej integrerade i 

skolbyggnaden. 

45 §  

punkt 2 

200.1008 T UH Familjedaghem. 

    
Samlingslokaler och liknande 

45 §  

punkt 3 

200.2001 T UH Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 

45 §  

punkt 3 

200.2002 T UH Fritidsgård och liknande. 

    Skönhetsvård och liknande 

10 § 

(SSMFS) 

200.3001 3 AH Solarium. 

45 §  

punkt 6 

200.3002 

 

T UH Skönhetsvård, till exempel hudvård, manikyr, pedikyr och 

liknande som inte innebär risk för blodsmitta eller annan 

smitta genom användning av skärande eller stickande 

verktyg. 

45 §  

punkt 6  

200.3003 T UH Frisersalong som inte använder rakblad eller liknande 

skärande eller stickande verktyg.   

    Vård och hälsa 

45 §  

punkt 2 

200.4001 6 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande. 

38 §  

punkt 1 

200.4002 

 

3 T 

 

AH Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta 

eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingsverktyg eller liknande skärande 

eller stickande verktyg. 
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Lagrum i 
FMH 

AK TF PN Beskrivning 

45 §  

punkt 6 

200.4003 

 

T UH Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 

 

 

45 §  

punkt 6 

200.4004 T UH Övriga alternativa behandlingar.  

    Idrott och liknande 

45 §  

punkt 5 

200.5001 T UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

38 §  

punkt 2 

 

 

 

200.5002-1 

200.5002-2 

 

 

 

8 

4 

AH Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor. 

 

- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten. 

- Bassängbad som är upplåtna åt gäster inom hotell, 

konferensanläggning, kursgård eller liknande. 

45 §  

punkt 5 

200.5003 4 UH Strandbad. 

HVMFS 200.5004 8 UH EU-bad. 

    Boende 

45 §  

punkt 1 

200.6001 6 UH Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter. 

45 §  

punkt 1 

200.6002 T 

 

UH Övriga byggnader med lägenheter. 

45 §  

punkt 4 

200.6005 6 T 

 

UH Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 

med boende, kriminalvård. 

45 §  

punkt 5 

200.6006 T UH Camping/stuganläggning. 

45 §  

punkt 4 

200.6007 T UH Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt boende. 

    
Förvaring av djur 

45 §  

punkt 7 

200.7001 T UH Lokaler för förvaring av djur. 

    
Offentliga arrangemang 

- 200.8001 T UH Offentliga arrangemang. 

 

 

 



  PROTOKOLL 12 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 268 Föreskrifter om avgifter för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Dnr KS 19/0551 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer: 

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 
solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 
stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 
undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 
från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 
hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar: 
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer att samtliga föreskrifter om avgift ska 
gälla från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 
Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 
avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 
avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 
sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 
och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 
område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 
Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 
om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 
tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 
Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 
ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 
taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 
oktober månad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019. 
• ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 
2018. 

• ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018. 

• ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018. 

  



  PROTOKOLL 14 (29)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-11-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  

fastställa förslag till: 
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 
stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 
undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 
från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 
hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
e. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 
f. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
fastställa att samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 
januari 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
  



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Olof Forsberg 
Bygglovschef 
Bygglovsenheten 
   
olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-05-13    

Bygg- och miljönämnden 
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ALL.2022.386, Verksamhetsrapport BMN tertial 
1, 2022 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar  

1. att godkänna verksamhetsrapport och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens 
ekonomiska utfall för perioden januari till april 2022. Bygg- och miljönämnden 
redovisar sammantaget ett underskott på -3 334 tkr för första tertialen vilket 
kan härledas till eftersläpande intäkter för Bygglovsenheten och Miljö- och 
livsmedelsenheten. 

På helår bedöms prognosen att vara en avvikelse om -2 131 tkr. Orsakerna till 
prognostiserad avvikelse redogörs för i tertiallrapporten. 

Måluppfyllelse med indikatorer redovisas i tertialrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2022 

• Tertialrapport 1 2022 Bygg- och miljönämnden 

Barnperspektiv 
Bygg- och miljönämndens verksamheter berör i allra högsta grad barn och 
unga i sin vardag. Tertialrapporten lyfter på vilket sätt verksamheterna verkar 
för att barn ska växa upp och leva i en god bebyggelsemiljö.  
  



 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-05-13   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Jonas Uebel  

Avdelningschef Projekt- och 
myndighetsavdelningen 

 

 

Olof Forsberg Jerker Parksjö 

Bygglovschef Tf Miljö- och livsmedelschef 

 

Bilagor 
1. Tertialrapport 1 2022 Bygg- och miljönämnden 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter fokuserar under 2022 på: 

• En hållbar tillväxtkommun med god service 

• Medborgarperspektivet alltid främst 

• Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 

inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden 

ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra lagstiftningar -

 miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, 

tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. I nämndens ansvar ingår det att arbeta 

förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att 

miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och 

folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

följande avdelningar: Projekt- och myndighetsavdelningen och Tekniska avdelningen. 

Under Projekt- och myndighet ligger enheterna Bygglovsenheten, Miljö- och 

livsmedelsenheten, Mark- och naturförvaltningen och Samhällsutvecklingsprojekt 

Det är Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten som genomför arbetet inom 

nämndens ansvarsområde 

1.3 Viktiga händelser under året 

I april presenterades SBAs och SKRs mätning av NKI inom kommunens 

myndighetsverksamheter. Upplands-Bro kommun fick högsta resultat inom SBA... 

Nämnden har yttrat sig i flera större planprojekt som ligger för antagande, till exempel 

Klövberga och Säbyholm. 

Bygglov 

De första bygglovsansökningarna i Trädgårdsstaden etapp 1 har kommit i för 

flerbostadshus och radhusbebyggelse 
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Större affärshusetablering på Klöv- och lilla Ullevi 1:12 

Fortsatt handläggning av utbyggnaden i Tegelhagen 

Miljö- och livsmedelsenheten 

Sedan 1 juli 2021 finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter ska 

anmälas till kommunen. Detta kommer utöka intäkterna för enheten, men samtidigt 

kräver det mer tillsyn och kräver mer resurser. En ny taxa för dessa hygienverksamheter 

ska arbetas fram först för att kunna debitera i ett senare led. 

Nya hälsoskyddsföreskrifter arbetas fram under 2022. Dessa föreskrifter ska vidare upp 

till kommunfullmäktige, 

Rekryteringsprocesser för miljöhandläggare är avslutade. 

En ny livsmedelsinspektör kommer rekryteras under sommaren. 

Alkoholsidan fortgår utan störningar. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Stärka demokratin 

2.1.1 Uppdrag: Invånarperspektivet alltid främst 

Beskrivning 

Ett antal prioriterade insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till 

exempel att fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom 

ett ökat  

samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för  

handläggaren att handlägga ärenden. 

 

2.1.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 

Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 

resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för  kommande 

budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 

verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 

antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 

tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell  

för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska  

implementeras. 

 

2.1.3 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 

Beskrivning 

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Målvärde 2022  

Kundnöjdhet NKI 
bygglov (företag) 

 
78 74 80 

 

Kundnöjdhet bygglov 
NKI (privatpersoner) 

 
78 74 80 

 

Kundnöjdhet (NKI 
privatpersoner) miljö- 
och hälsoskydd 

 

 37 70 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), miljö- och 
hälsoskydd 

 

71 70 70 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel 

 
89 95 82 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering 

 
 97 82 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Målvärde 2022  

Andel telefonsamtal 
som blir besvarade av 
Kontaktcenter är 65% 

 

66 65 65 

 

Kundnöjdhet (NKI privatpersoner) miljö- och hälsoskydd 

33 ärenden skickades in och svarsfrekvensen var 39% (13 svar). Det är svårt att dra 

slutsatser baserade på så få svar. 

2.2 Hållbart samhällsbyggande 

2.2.1 Uppdrag: Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom 

förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att  

detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att  

effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser  

kommer läggas på detta. 

 

2.2.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 

Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 

resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för  kommande 

budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 

verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 

antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 

tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell  

för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska  

implementeras. 

 

2.2.3 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar 

och attraktiv boende- och livsmiljö 

Beskrivning 

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära 

grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Målvärde 2022  

Andel projekt där 
miljöinspektörer har 
deltagit i alla planer 

 

100% 100% 100% 
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2.2.4 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 

samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

Det ska bli enklare och snabbare att hantera ansökningar med bibehållen rättssäkerhet. 

 

Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Målvärde 2022  

handläggningstid för 
bygglov från att ansökan 
kommer in till beslut är 5 
veckor 

 

5 6 5 

 

Handläggningstid för 
bygglov från 
komplettansökan till 
beslut (medelvärde) 2 v 

 

1 Veckor 1 Veckor 2 

 

Handläggningstid för 
strandskyddsärenden 
som kommer in under 
2021 är 6 månader 

 

11 11 6 

 

Handläggstid för 
förhandsbesked från 
ansökan kommit in till 
beslut är 20 veckor 

 

16 21 20 

 

 

handläggningstid för bygglov från att ansökan kommer in till beslut är 5 veckor 

Handläggningstiderna för bygglov inom 5 veckor gäller delegationsärenden som inte 

behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 

Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut (medelvärde) 2 v 

Handläggningstiderna för bygglov 2 inom två veckor gäller delegationsärenden som 

inte behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 

Handläggningstid för strandskyddsärenden som kommer in under 2021 är 6 månader 

Handläggningstiderna för strandskyddsärenden med mål på 6 månader är mätt på den 

totala tiden från ansökan kommer in till beslut i nämnden. Under 2021 handlades 19 

dispensansökningar och fyra förfrågningar om en dispens krävs. Nio av 

dispensansökningarna avskrevs eftersom ingen dispens krävdes. Ingen av de fyra 

förfrågningarna krävde dispens. Nio ansökningar beviljades av nämnden och en 

ansökan återtogs. 

Handläggstid för förhandsbesked från ansökan kommit in till beslut är 20 veckor 

Handläggningstiderna för förhandsbesked med mål 20 veckor är mätt på den totala tiden 

från ansökan kommer in till beslut i nämnden. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 
Avvikelse 

202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 3 156,1 2 825,1 3 743,2 1 248,7 -587,1 

-1 
576,4 

-2 
163,5 -1 351,5 

Miljö 3 003,9 1 494,3 2 855,6 547,8 148,3 -946,5 -798,2 773,7 

Livsmedelsverks
amnhet, tobak, 
alkohol och 
läkemedel 628,9 434,3 602,5 35,2 26,4 -399,1 -372,7 -212,8 

Summa 6 788,9 4 753,7 7 201,3 1 831,7 -412,4 
-2 

922,0 
-3 

334,4 -790,6 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksa
mhet 211,6 5,1 208,7 6,2 2,9 -1,1 1,8 

Miljö 76,7 2,1 75,7 2,5 1,0 -0,4 0,6 

Livsmedelsverks
amnhet, tobak, 
alkohol och 
läkemede 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 288,3 7,2 284,4 8,7 3,9 -1,5 2,4 

3.2 Helårsprognos 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglovsverksamhet 9 351,7 8 475,2 9 473,7 7 975,2 -122,0 -500,0 -622,0 

Miljö 8 852,5 4 483 8 852,5 3 201,7 0,0 -1 281,3 -1 281,3 

Livsmedelsverksamhet, 
tobak, alkohol och 
läkemedel 1 863 1 303 1 863 1 075 0 -228 -228 

Summa 20 067,2 14 261,2 20 189,2 12 251,9 -122,0 -2 009,3 -2 131,3 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksamh
et 634,8 15,3 634,8 15,3 0,0 0,0 0,0 

Miljö 230,1 6,2 230,1 6,2 0,0 0,0 0,0 

Livsmedelsverksam
het, tobak, alkohol 
och läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 
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Summa 864,9 21,5 864,9 21,5 0,0 0,0 0,0 

3.3 Ekonomisk analys 

Bygglov 

Bygglovsverksamheten har en negativ avvikelse i intäkter för tertial 1. Detta är inget 

ovanligt då bygglovsintäkterna normalt ligger lite lägre under januari-februari för att 

sedan skjuta fart. Dock finns indikationer på att denna avvikelse inte är rimlig att 

återhämta under 2022 vilket gör att kontoret bedömer att en helårsprognos om -500 tkr 

är sannolik sett till ärendemängd och typ. Under maj 2022 kommer det in 1000 tkr i 

intäkter som släpat efter i expediering och debitering vilket beror på att aprilnämnden 

justerades och skickas ut efter den 3 maj 2022. Detta kommer att följas upp i tertial 

2 2022. 

En avvikelse finns om -500 tkr gällande kostnader vilket beror på vikarie som inte 

budgeterats riktigt. Det beror även på semesterlöneskulden och en ökad kostnad för drift 

av IT-system. 

För kostnader är prognosen på helåret 2022 beräknad till -122 tkr. 

Miljö- och livsmedelsenheten 

Miljöenheten visar en nettoavvikelse motsvarande knappt 800 tkr som i huvudsak beror 

på de fasta årliga avgifterna ej är utskickade för 2022. Miljöenheten ser också en lägre 

intäkt på rörliga avgifter och det baseras på förra årets resultat. Ny personal har 

rekryterats och utdebiteringar sker ej i samma omfattning som med erfaren personal. 

Enheten har anlitat en konsult fram till sommaren för att täcka kompetensbehovet inom 

förorenade områden som medför en extra kostnad. Denna  kostnad uppvägs delvis av att 

lönekostnaderna varit lägre än budgeterat till följd av vakanser under perioden. Från och 

med 1 maj är Miljö och hälsa fulltaliga när det gäller miljöhandläggare. 

För helåret bedömer enheten en prognos om -1 500 tkr och prognosen inkluderar även 

kostnader för domstolsförhandlingar. För alkoholkontrollen är den fasta avgiften även i 

år nedsatt till 0 kr enligt kommunfullmäktiges beslut. Utöver de lägre intäkterna är det 

inga större avvikelser för kostnaderna på livsmedelskontrollen under T1. 

 

3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

E-arkiv digitaliseting 
Castor 1 116 0 1 116 1 116 0 

Summa 1 116 0 1 116 1 116 0 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 

  

Digitaliseringsprojekt för att införa e-arkiv och e- tjänster inom Bygglovs- och 

Miljöenhetens verksamheter som tidigare redovisats i en gemensam pott under 

kommunstyrelsen. Under T1 har Installation av programvara (Ipaxx ags) genomförts 

och arbetet med digitalisering för bygglovsarkivet fortgår enligt planen för året. Vidare 
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digitaliseringsarbete med e-arkiv för Miljöenheten ska påbörjas. 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Johan Salomonsson 
Miljöinspektör 
Miljö- och livsmedelsenheten  
   
Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 

2022-05-31     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ADM.2022.296, Remiss, anmälan om 
vattenverksamhet, utfyllnad av våtmark, 
STORHAGEN 2:9 
Länsstyrelsens diarienummer 535-9434-2022 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande gällande remiss om 
vattenverksamhet på Storhagen 2:9 överlämna Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse 2022-05-31. 
_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 
Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 
senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden fick den 31 mars 2022 en remiss angående 
vattenverksamhet från länsstyrelsen. Anmälan om vattenverksamhet avser 
utfyllnad av våtmark på fastigheten Storhagen 2:9. Miljö- och 
livsmedelsenheten har inga synpunkter på den önskade utfyllnaden ur 
miljösynpunkt. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att den anmälda 
åtgärden innebär att området kommer att privatiseras och därmed avhålla 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. 
Åtgärden kräver därmed dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
• Anmälan om vattenverksamhet 

• Inspektion den 9 och den 30 maj 2022 
  



 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-05-30    

 
 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden fick den 31 mars 2022 en remiss angående 
vattenverksamhet från länsstyrelsen. Anmälan om vattenverksamhet avser 
utfyllnad av våtmark på fastigheten Storhagen 2:9. Bygg- och miljönämnden 
har fått anstånd med att svara till den 7 juni. 

Fastigheten ligger inom ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Den 
gränsar till Broängarnas naturreservat och Natura-2000-område, vilka inte får 
påverkas negativ av åtgärder. Broängarna består av vidsträckta sankängar och 
vassbälten som utgör mycket viktiga häckningslokaler för fågellivet. De 
vidsträckta mjukbottnarna utgör viktiga reproduktionslokaler för fisk. Hela 
området är mycket känsligt för störningar.   

Miljö- och livsmedelsenheten besökte fastigheten den 9 maj 2022. Vid 
telefonsamtal med fastighetsägaren den 16 maj 2022 framkom att kartan i 
anmälan inte stämmer med vad fastighetsägaren avser att fylla ut. 
Fastighetsägaren skickade därför en komplettering till anmälan. Miljö- och 
livsmedelsenheten besökte även fastigheten den 30 maj 2022, då tillsammans 
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren önskade då att anmälan inte skulle 
behandla gången ut till sjöboden, utan endast utfyllnad av området närmast 
land. Fastighetsägaren önskar fylla ett område som sträcker sig från där 
fastigheten övergår från torr mark till aningen fuktig mark och 8 meter ut mot 
Mälaren. På området växte gräs. Fotografi 1 i bilagan visar gränsen mellan torr 
mark och fuktig mark. Fotografi 2 och 3 visar vegetationen vid den yttre 
gränsen för den önskade utfyllnaden. Kartan i bilagan visar det ungefärliga 
området för utfyllnaden. Området utanför den önskade utfyllnaden är ett alkärr 
med typisk våtmarksvegetation. Vid inspektionen den 9 maj 2022 stod 10-30 
cm vatten i alkärret.  

Miljö- och livsmedelsenheten har inga synpunkter på den önskade utfyllnaden 
ur miljösynpunkt. 

Det är strandskydd på platsen. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att den 
anmälda åtgärden innebär att området kommer att privatiseras och därmed 
avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt. Åtgärden är därför förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna i 
7 kap. 15 § miljöbalken. Åtgärden kräver därmed dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

Barnperspektiv 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta beskrivas i samtliga 
tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010) Att skydda detta område från exploatering 
skulle innebära att en värdefull naturmiljöäven fortsättningsvis kommer att 
vara tillgänglig för barn att få uppleva. 
  



Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3) 
2022-05-30 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Jerker Parksjö 

Tf miljö- och livsmedelschef Johan Salomonsson 

Miljöinspektör 

Bilagor 

1. Fotografier och karta
2. Remiss från Länsstyrelsen
3. Komplettering till anmälan 

mejl
4. Komplettering till anmälan bild
5. Anmälan

Beslut sänds till 

• Länsstyrelsen Stockholm



         

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsenheten 

Bilaga 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (3) 

2022-05-30 ADM.2022.296 

 

 

 
Fotografi 1. 2022-05-30. Gränsen mellan torr mark och fuktig mark. 

 

 
Fotografi 2. 2022-05-30. Vegetationen vid den yttre gränsen för den önskade utfyllnaden. 



         

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsenheten 

Bilaga 
 
Datum Vårt diarienummer 

2 (3) 

2022-05-30 ADM.2022.296 

 

 

 

 
Fotografi 3. 2022-05-30. Vegetationen vid den yttre gränsen för den önskade utfyllnaden. 

 

 
Fotografi 4. 2022-05-09. Våtmark utanför det området för den önskade utfyllnaden.  



         

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsenheten 

Bilaga 
 
Datum Vårt diarienummer 

3 (3) 

2022-05-30 ADM.2022.296 

 

 

 
Fotografi 5. 2022-05-09. Angränsande naturreservat i bakgrunden.  

 

 

 
Karta 1. Ungefärlig utbredning för önskad utfyllnad. 
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Anmälan om vattenverksamhet

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Kontaktuppgifter:
Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 11 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Betalt belopp: 1660.00 SEK
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Formulär

Sökande

Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ange kommun
Upplands-Bro

Ange typ av sökande
Privatperson
Företag
Myndighet
Samfällighet

E-post
niklas_edman@hotmail.com
Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688

Ange om anmälan görs av ombud till sökande
Ja
Nej
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Typ av verksamhet eller åtgärd

Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga)

Ange vilken typ/vilka typer av verksamhet eller åtgärd du avser genomföra
Grävning, schaktning, muddring eller sprängning
Fyllning eller pålning
Anlägga bro
Nedläggning/byte av trumma
Omgrävning av vattendrag (ej markavvattning)
Nedläggning av ledning, rör, kabel
Anläggande av våtmark, damm eller viltvatten
Uppförande av annan vattenanläggning (t.ex. brygga eller pir)
Bortledande av ytvatten (vattenuttag)
Utrivning av vattenanläggning

Ange i vilken typ av vatten åtgärden genomförs
Vattendrag
Annat vattenområde, t ex. sjö, damm eller hav

Berörd yta i vattenområde (m²)
2250
Volym hanterade massor (m³)
500

Beskriv planerad verksamhet och syftet med den. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bättre nyttjande av ytan
När planeras verksamheten/installationen att utföras? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Under de närmaste 3-4 åren
Beskriv miljön/naturvärdena och förhållandena på platsen. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Det är en större yta som delvis är våtmark, som angränsar till vår grismat, skog på ena sidan samt vatten på den andra. Större delen är
torrlagd hela året, men där det delar av året blir pölar som gör att marken blir till stor del obrukbar. Det vi avser fylla ut är en mindre del
närmast huset, efter planerad utfyllnad är det +100 meter av våtmarken till närmaste vatten
Vilken påverkan bedöms planerade åtgärder eller verksamhet ha på vattenområdet (Med avseende på fastställda miljökvalitetsnormer(MKN))/naturmiljön/kulturmiljön/friluftsliv? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Ingen, det är en mindre yta av ett större område med delvis våtmark
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minimera påverkan på naturmiljön. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bedöms inte att det det kommer behövas några, Det kommer användas massor från den befintliga tomten, samt de eventuella massor som
tillförs kommer vara miljöcertif ierade samt forsling av material kommer ske över vår tomt och inte inskränka på annan miljö
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Fastighet: 1
Fastighet och fastighetsägare (markägare)

 

Ange fastighetsbeteckning
storhagen 2:9
Ange kommun
Upplands-Bro
 

Fastighetsägare är samma som sökande

Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688
E-post
niklas_edman@hotmail.com
Verksamheten har godkänts av fastighetsägare

Ja
Nej

 
Ingen grannfastighet berörs av verksamheten

 
Ingen fastighet för nyttjanderätt berörs av verksamheten
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Anvisningar
Typ av verksamhet eller åtgärd
Välj de alternativ som gäller den verksamhet som ska bedrivas. När ett alternativ väljs är uppgifter om tekniska egenskaper
obligatoriska. 
Observera att åtgärder som innebär markavvattning kan ej anmälas via denna e-tjänst.
Observera att i vattendrag med högre medelvattenföring än 1 m³/sekund ska tillstånd för åtgärden sökas.
Observera att vid vattenuttag i vattendrag över maxgränsen (100 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid vattenuttag i annat vattenområde än vattendrag över maxgränsen (200 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid anläggande av våtmark med större ytan än 5 ha ska tillstånd sökas.
Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida, sök på ”Vattenverksamhet".

Om verksamheten kommer att bedrivas i närheten av tidigare industri/pågående verksamhet/dagvattenutsläpp kan det finnas
risk att området/sedimenten är förorenade. Har sedimentprover tagits kan analysprotokoll bifogas senare i formuläret på steget
med rubriken Dokument som bifogas anmälan.
Ange om verksamheten kommer att bedrivas inom skyddat område (t.ex. strandskydd, naturreservat, vattenskyddsområde
etc.).
Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten
Börja med att zooma till minst skalan 1:5000. Rita in hela den planerade verksamheten så detaljerat som möjligt. Markera t.ex.
även områden för schakt vid ledningsdragning, vallar vid våtmarksbygge eller utplacering av överblivna massor, etc. Benämn
varje inritat objekt genom att klicka på ex. ”1. Linje” uppe till höger. Mer information om kartans olika delar hittar du under
tjänstens hjälpavsnitt.

OBS! Du måste rita in minst en punkt för att kunna gå vidare i e-tjänsten.
Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare
Ange uppgifter om den/de fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på. Flera fastigheter kan anges. Om det
förekommer fler än två fastighetsägare(markägare) på fastigheten markera kryssrutan "Fler än två, jag kommer att bifoga lista
med samtliga ägares kontaktuppgifter på steget Dokument som bifogas anmälan". Du bifogar listan på steg 6 i formuläret med
rubriken Dokument som bifogas anmälan. Listan ska innehålla fastighetsbeteckning och samtliga fastighetsägares uppgifter
(Typ av fastighetsägare, organisationsnummer, namn, adress, telefon, eventuell e-postadress samt om verksamheten har
godkänts av fastighetsägare).

Vid förekommande fall ange uppgifter om grannfastighet(er) som berörs av verksamheten. En fastighet kan beröras av till
exempel begränsad framkomlighet, påverkan från vattenståndsförändring, stabilitet etc. Flera fastigheter kan anges. 

Vid förekommande fall ange även uppgifter om nyttjanderättsinnehavare som berörs av verksamheten. Nyttjanderätt innebär
rätt för annan än fastighetsägaren att nyttja fastighet. Exempel på detta är fiskerätt och arrende. Flera fastigheter kan anges. 
Dokument som bifogas anmälan
Bifoga dokument genom att klicka på knappen. Välj den fil du vill bifoga, dokumentet måste vara i filformatet, PDF, TIF eller
JPG.
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Från:                                  "Niklas Edman" <niklas_edman@hotmail.com>
Skickat:                             Mon, 28 Mar 2022 21:04:40 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Stockholms län" <Stockholm@lansstyrelsen.se>;"Näslund 
Sabine" <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022

Hej Sabine,
 
Se nedan kompletterande svar i rött avseende  anmälan om vattenverksamhet, utfyllnad av våtmark, 
535-9434-2022, samt 2 bifogade bilder.  
 
Trevlig kväll
 
Mvh
Niklas 
0703148688
 
 
 

Från: Näslund Sabine <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Datum: 8 mars 2022 11:20:35 CET
Till: niklas_edman@hotmail.com
Ämne: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022

 
Hej Niklas!
 
Länsstyrelsen har tagit emot din anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
9a § miljöbalken för utfyllnad av våtmark på fastigheten Storhagen 2:9 i 
Upplands-Bro kommun. Diarienumret på anmälan är 535-9434-2022. Den 
anmälda verksamheten får inte påbörjas förrän du mottagit Länsstyrelsens 
skriftliga beslut i ärendet. 
 
Handläggningen har påbörjats och undertecknad är handläggare i ärendet. För 
att komma vidare med handläggningen behöver anmälan kompletteras med 
följande uppgifter:

 Vilken typ av massor kommer att användas för utfyllnaden? Ange 
storlek och sammansättning.

Vi avser att använda en kombination av naturligt material från 
tomten, såsom flis, träd/stammar och jord från andra delar av tomten 
när vi jämnar ut den (tomten har varit utan uppsyn/skötsel de senaste 
20-30 åren så det finns större tillgång till denna tp av material vs vad 
som är vanligt förekommande, denna kommer att fokuseras på 
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mitten av utfyllnaden). Vi kommer komplettera det med jord, singel, 
makadam och sten i varierande storlek för att få en bra mix/ stabilitet 
(vilket bedöms utgöra den huvudsakliga delen och kommer utgöra 
ytterdelarna av utfyllnaden, samt tillsammans med naturmaterialet). 
Vi ser framför oss att maximal yta är 2000m2, men att det mer 
realistiskt, med hänsyn tagen till hur mycket massor det innebörd och 
kostnad, så är en rimlig bedömning att vi gör en fösta första fas gör 
500-1000m2 och höjer det ca 30-80cm (snitt bedömt ca 50cm), varpå 
vi gör en utvärdering. Vi kommer naturligtvis använda en professionell 
anläggningsfirma/firmor vid arbetet. All transport kommer ske över 
vår egen tom, så ingen åverkan på närområdet. 

 Hur kontrollerar ni att massorna är rena? Utfyllnaden är planerat 
inom den primära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, vilket ställer höga krav.

Organiskt material från tomten (som ligger i angränsning till 
våtmarken och är svårt att urskilja var den ena börjar och den andra 
slutar) utgår vi från inte påverkar naturen negativt (det är en 
skogstomt). Allt material som vi tar till tomten eller i detta specifika 
fall till våtmarken (efter vi fått ert godkännande), skall vara 
miljöcertifierat, dvs kommer bara använda motparter/leverantörer 
som kan uppvisa miljöbevis avseende de massor  vi fraktar dit.  

 Hur kommer massorna att läggas upp? Ange hur stabiliteten 
säkerställs och hur mäktig utfyllnaden blir.

Massorna kommer att läggas ut av en professionell aktör inom 
markanläggning, för att få den önskade karakteristiken (inklusive att 
man inte riskerar något vg närliggande omgivningar).  Redan i 
dagsläget är det i huvudsak en stabil mark som är något vattensjuk på 
sin håll under delar av året. Vi avser även göra en relativt begränsad 
höjning av marken för att få den torr. Vi utvärderar om det är 
önskvärt att höja den någon decimeter till för att få den i linje med 
övriga tomten (vilket vi inkluderar i våra estimat ovan). Vår 
bedömning är att utfyllnaden är oproblematiskt ur en 
stabilitetssynpunkt. 

 Vad är syftet med utfyllnaden? Hur kommer marken att användas?
Syftet är att få en areal som är socialt brukbar året runt men att 
behålla ”naturtomts-kännslan”, ytan kommer primärt fördelas mellan 
ängsmark /grövre gräsmatta. Vi avser även att göra en stig från vår 
tomtgräns (dvs där gräsmattan slutar idag) och fram till vår sjöbod 
som ligger i anslutning till Mälaren, Detta är en smal remsa på ca 2 
meter vi ser framför oss att göra. 

 Finns det någon risk för grumling i vattenområdet?
Vår bedömning är att det inte finns någon risk, det är redan till stor 
del fast mark där vi avser fylla ut, som under delar av året är lite 
vattensjuk  (i) använder man professionell hjälp att anlägga det så att 
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det görs korrekt så bör risken vara minimal (ii) det är en relativt liten 
höjning som behövs för att göra det tort och det är inga större 
vattenmängder som  rör sig (iii) tidigare ägare har grävt en bassäng 
(där man hämtat vatten för bevattning), varpå massorna från hålet 
legat kvar i nära anslutnign till hålet i en nivå som är över högsta än 
angräsande område (en höjd på 20-40 cm över övriga nivån) , vilket 
legat kvar i bedömt 30-40 år, vilket borde indikera att det inte är ett 
riskområde (iii) efter planerad utfyllnad är det fortsatt mycket långt 
avstånd kvar tills man når delar som skulle kunna påverkas av 
grumling, vilket vi oavsett tror att det är begränsad risk för 

 Vilken typ av vegetation finns på platsen? Komplettera gärna med 
några foton som visar hur området ser ut.

Vegetationen idag skulle jag bäst beskriva som gräs/mossa/sly. Har 
bifogat 2 bilder 
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 Hur påverkas de angränsande naturskyddade områdena, 
Naturreservatet Broängarna och Natura 2000-området Broviken?

Vår bedömning är att vi inte kommer ha någon påverkan, utfyllnaden 
kommer att göras på ”mitten” av det området som tillhör vår 
fastighet, och de områden närmast Naturreservatet Broängarna och 
Natura 2000-området Broviken kommer att fortsätta vara som de är 
just nu. Utöver det, skulle vi göra samma jobb till ytterkanterna mot 
naturreservatet är vår bedömning att det inte skulle föreligga någon 
egentlig risk att påverka naturområdet. 
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Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 
2022. Lämna gärna kompletteringen via vår e-tjänst. Den kommer då 
automatiskt in i ärendet och vi kan hantera det snabbare. Du får direkt 
en bekräftelse på att vi har tagit emot kompletteringen. Det går även 
bra att skicka in kompletteringen via e-post till 
stockholm@lansstyrelsen.se eller via post. Ange ärende 9434-2022.
 
Information om vilka handlingar som finns i ärendet kan ni se i Länsstyrelsens 
diarium, http://diarium.lansstyrelsen.se/. Använd diarienummer ovan.
Allmän information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/vattenverksamhet.
 
Vänliga hälsningar, 
Sabine Näslund
 
Sabine Näslund
Enheten för mark- och vattenskydd
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Bessök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 80
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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Johan Salomonsson

Från: Niklas Edman <niklas_edman@hotmail.com>
Skickat: den 22 maj 2022 22:55
Till: Johan Salomonsson; Börje Wredén
Ämne: Storhagen 2:9
Bifogade filer: Bilder Storhagen 2_9.pptx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Kategorier: registrera; Prio

Hej Johan/Börje, 
  
Jag skriver till er båda så har ni samma information.   
  
Efter diskussion i torsdags så har jag varit ute och mätt/fotat samt lärt mig om kartor och kartappar, till följd av detta 
vill vi göra ett förtydligande av vår ansökan enligt nedan.   
  
Bakgrund;   
Anmälan om utfyllnad av vattenverksamhet byggde på vad vi såhär i efterhand har förstått var två felaktiga 
antaganden.   
  

1. Att det endast var ”anmälningsplikt” på utfyllnad under 2500 kvm och att vi således ansökte om ett 
signifikant större område än vad vi avser fylla ut, för att vara på den säkra sidan och på så sätt inte göra 
något fel   

2. Att gränsen på kartan när det går över från ”tomt” till ”vattenverksamhet” på vår fastighet är i linje med den 
”gamla strandlinjen”  (den visade sig skilja sig avsevärt)   

  
Ovan har gjort att vi har fått en felaktig och onödigt komplicerad process   
  
  
Mätningar 22/5:   
Jag har använt mig att lantmäteriets min karta för att få fram koordinater som jag jämfört med en gps app (den 
uppger att den har en träffsäkerhet på någon meter) samt använt appen min karta (även den från lantmäteriet) och 
använt funktionen ”min plats” (dvs en visuell bedömning på karta). Jag vet i sig inte om den ger tillräckligt exakta 
uppgifter för detta ärende, men min bedömning är att den ger en tillräckligt bra känsla för att göra en bedömning 
var det övergår från tomtmark till våtmark. Jag tar gärna emot en annan karta eller öppen för en annan process hur 
man skall bedöma var gränsen går. Bifogar en pdf där det är ut markerat var vi uppfattar att gränsen mellan tomt 
och våtmark går, samt stödmaterial på processen hur vi gått till väga för att göra vår bedömning.    
  
  
Vår nuvarande bedömning:   
Den absoluta majoriteten av ytan som vi vill fylla ut befinner sig på den del som klassificeras som tomtmark och inte 
våtmark , som vi först trott. Som vi förstår det är  grundregeln att det är ok att fylla ut med upp till 50 cm på denna 
typ av mark utan förgodkännande/anmälan/ansökan. För att eventuellt kunna höja mer, kan det täckas av denna 
ansökan eller behöver man göra en ny? Är det något ni kan hjälpa oss med?   
  
  
Våra önskemål (i prioritetsordning)   

1. Fylla ut den del som ligger på tomtmarken (dock eventuellt på sina ställen mer än 50 cm)  
2. Få anlägga en gång till vår sjöbod så att vi har tillgång dit året om   



2

3. Fylla ut ca 100-250 kvm som är beläget i det som definieras våtmark. Detta är i anslutnig till gången som 
leder ut till sjöboden. Jag tror dock av praktiska skäl att detta oavsett inte är möjlighet att göra (pga av 
begränsade möjligheter att få ut fyllnadsmaterial utan att köra sönder grusvägen till fastigheten), men vi vill 
i alla fall ha möjlighet att göra det om det skulle gå. Vårt argument att är att det ligger i anslutning till den 
mark som brukas som tomtmark, har svårt att se att en så begränsad yta/utfyllnad kan ha en större 
påverkan på djurlivet/naturen (utfyllnaden skall naturligtvis inte riskera att ha en direkt påverkan på 
naturreservatet), och det ligger ett naturreservat i anslutning som tar tillvara till de miljöer som djuren 
kräver (dvs relevanta organ har tagit i anspråk de arealer som krävs för det specifika förutsättningarna i 
området).    

  
Jag tar gärna ett samtal för att förklara hur vi tänker eller gått till väga för att möta ut gränsen. Är exempelvis även 
tillgänglig på fredag för att visa på plats. Behöver ni ytterligare information för att kunna göra en bedömning?   
  
Mvh,  
Niklas  
 



På nedan bilder har vi markerat var vi bedömer att gränsen mellan tomt och vattenverksamhet går, se 
röd/vit och svart/gul markeringar i bilder (går att få dessa bilder per mail med bättre skärpa)
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Till: Bygg- och miljönämnden
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Från: Näslund Sabine <sabine.naslund@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 31 mars 2022 12:24
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Remiss anmälan om vattenverksamhet, utfyllnad av våtmark, Upplands-Bro, 535-9434-
2022
 
Hej,
 
Länsstyrelsen har tagit emot en anmälan om vattenverksamhet gällande utfyllnad av våtmark
fastigheten Storhagen 2:9 i
Upplands-Bro kommun, se bifogade filer. Ni ges nu möjlighet att yttra er över innehållet i
anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken, i egenskap av myndighet som kan ha särskilt intresse i
anmälningsärendet.
 
Enligt 22 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m.m. ska Länsstyrelsen ge de
statliga och kommunala myndigheterna samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt
intresse i saken möjlighet att yttra sig i anmälningsärendet.
 
Ert yttrande ska vara skriftligt, märkt med dnr 535-9434-2022 och Länsstyrelsen tillhanda senast
den 21 april 2022. Det går bra att e-posta yttrandet till stockholm@lansstyrelsen.se eller lämna
in det via vår e-tjänst.
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Sabine Näslund
Enheten för mark- och vattenskydd

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm 
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 80
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Formulär


Sökande


Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ange kommun
Upplands-Bro


Ange typ av sökande
Privatperson
Företag
Myndighet
Samfällighet


E-post
niklas_edman@hotmail.com
Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688


Ange om anmälan görs av ombud till sökande
Ja
Nej
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Typ av verksamhet eller åtgärd


Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga)


Ange vilken typ/vilka typer av verksamhet eller åtgärd du avser genomföra
Grävning, schaktning, muddring eller sprängning
Fyllning eller pålning
Anlägga bro
Nedläggning/byte av trumma
Omgrävning av vattendrag (ej markavvattning)
Nedläggning av ledning, rör, kabel
Anläggande av våtmark, damm eller viltvatten
Uppförande av annan vattenanläggning (t.ex. brygga eller pir)
Bortledande av ytvatten (vattenuttag)
Utrivning av vattenanläggning


Ange i vilken typ av vatten åtgärden genomförs
Vattendrag
Annat vattenområde, t ex. sjö, damm eller hav


Berörd yta i vattenområde (m²)
2250
Volym hanterade massor (m³)
500


Beskriv planerad verksamhet och syftet med den. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bättre nyttjande av ytan
När planeras verksamheten/installationen att utföras? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Under de närmaste 3-4 åren
Beskriv miljön/naturvärdena och förhållandena på platsen. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Det är en större yta som delvis är våtmark, som angränsar till vår grismat, skog på ena sidan samt vatten på den andra. Större delen är
torrlagd hela året, men där det delar av året blir pölar som gör att marken blir till stor del obrukbar. Det vi avser fylla ut är en mindre del
närmast huset, efter planerad utfyllnad är det +100 meter av våtmarken till närmaste vatten
Vilken påverkan bedöms planerade åtgärder eller verksamhet ha på vattenområdet (Med avseende på fastställda miljökvalitetsnormer(MKN))/naturmiljön/kulturmiljön/friluftsliv? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Ingen, det är en mindre yta av ett större område med delvis våtmark
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minimera påverkan på naturmiljön. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bedöms inte att det det kommer behövas några, Det kommer användas massor från den befintliga tomten, samt de eventuella massor som
tillförs kommer vara miljöcertif ierade samt forsling av material kommer ske över vår tomt och inte inskränka på annan miljö
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Fastighet: 1
Fastighet och fastighetsägare (markägare)


 


Ange fastighetsbeteckning
storhagen 2:9
Ange kommun
Upplands-Bro
 


Fastighetsägare är samma som sökande


Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688
E-post
niklas_edman@hotmail.com
Verksamheten har godkänts av fastighetsägare


Ja
Nej


 
Ingen grannfastighet berörs av verksamheten


 
Ingen fastighet för nyttjanderätt berörs av verksamheten
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Anvisningar
Typ av verksamhet eller åtgärd
Välj de alternativ som gäller den verksamhet som ska bedrivas. När ett alternativ väljs är uppgifter om tekniska egenskaper
obligatoriska. 
Observera att åtgärder som innebär markavvattning kan ej anmälas via denna e-tjänst.
Observera att i vattendrag med högre medelvattenföring än 1 m³/sekund ska tillstånd för åtgärden sökas.
Observera att vid vattenuttag i vattendrag över maxgränsen (100 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid vattenuttag i annat vattenområde än vattendrag över maxgränsen (200 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid anläggande av våtmark med större ytan än 5 ha ska tillstånd sökas.
Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida, sök på ”Vattenverksamhet".


Om verksamheten kommer att bedrivas i närheten av tidigare industri/pågående verksamhet/dagvattenutsläpp kan det finnas
risk att området/sedimenten är förorenade. Har sedimentprover tagits kan analysprotokoll bifogas senare i formuläret på steget
med rubriken Dokument som bifogas anmälan.
Ange om verksamheten kommer att bedrivas inom skyddat område (t.ex. strandskydd, naturreservat, vattenskyddsområde
etc.).
Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten
Börja med att zooma till minst skalan 1:5000. Rita in hela den planerade verksamheten så detaljerat som möjligt. Markera t.ex.
även områden för schakt vid ledningsdragning, vallar vid våtmarksbygge eller utplacering av överblivna massor, etc. Benämn
varje inritat objekt genom att klicka på ex. ”1. Linje” uppe till höger. Mer information om kartans olika delar hittar du under
tjänstens hjälpavsnitt.


OBS! Du måste rita in minst en punkt för att kunna gå vidare i e-tjänsten.
Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare
Ange uppgifter om den/de fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på. Flera fastigheter kan anges. Om det
förekommer fler än två fastighetsägare(markägare) på fastigheten markera kryssrutan "Fler än två, jag kommer att bifoga lista
med samtliga ägares kontaktuppgifter på steget Dokument som bifogas anmälan". Du bifogar listan på steg 6 i formuläret med
rubriken Dokument som bifogas anmälan. Listan ska innehålla fastighetsbeteckning och samtliga fastighetsägares uppgifter
(Typ av fastighetsägare, organisationsnummer, namn, adress, telefon, eventuell e-postadress samt om verksamheten har
godkänts av fastighetsägare).


Vid förekommande fall ange uppgifter om grannfastighet(er) som berörs av verksamheten. En fastighet kan beröras av till
exempel begränsad framkomlighet, påverkan från vattenståndsförändring, stabilitet etc. Flera fastigheter kan anges. 


Vid förekommande fall ange även uppgifter om nyttjanderättsinnehavare som berörs av verksamheten. Nyttjanderätt innebär
rätt för annan än fastighetsägaren att nyttja fastighet. Exempel på detta är fiskerätt och arrende. Flera fastigheter kan anges. 
Dokument som bifogas anmälan
Bifoga dokument genom att klicka på knappen. Välj den fil du vill bifoga, dokumentet måste vara i filformatet, PDF, TIF eller
JPG.
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Från:                                  "Niklas Edman" <niklas_edman@hotmail.com>
Skickat:                             Mon, 28 Mar 2022 21:04:40 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Stockholms län" <Stockholm@lansstyrelsen.se>;"Näslund 
Sabine" <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022


Hej Sabine,
 
Se nedan kompletterande svar i rött avseende  anmälan om vattenverksamhet, utfyllnad av våtmark, 
535-9434-2022, samt 2 bifogade bilder.  
 
Trevlig kväll
 
Mvh
Niklas 
0703148688
 
 
 


Från: Näslund Sabine <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Datum: 8 mars 2022 11:20:35 CET
Till: niklas_edman@hotmail.com
Ämne: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022


 
Hej Niklas!
 
Länsstyrelsen har tagit emot din anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
9a § miljöbalken för utfyllnad av våtmark på fastigheten Storhagen 2:9 i 
Upplands-Bro kommun. Diarienumret på anmälan är 535-9434-2022. Den 
anmälda verksamheten får inte påbörjas förrän du mottagit Länsstyrelsens 
skriftliga beslut i ärendet. 
 
Handläggningen har påbörjats och undertecknad är handläggare i ärendet. För 
att komma vidare med handläggningen behöver anmälan kompletteras med 
följande uppgifter:


 Vilken typ av massor kommer att användas för utfyllnaden? Ange 
storlek och sammansättning.


Vi avser att använda en kombination av naturligt material från 
tomten, såsom flis, träd/stammar och jord från andra delar av tomten 
när vi jämnar ut den (tomten har varit utan uppsyn/skötsel de senaste 
20-30 åren så det finns större tillgång till denna tp av material vs vad 
som är vanligt förekommande, denna kommer att fokuseras på 
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mitten av utfyllnaden). Vi kommer komplettera det med jord, singel, 
makadam och sten i varierande storlek för att få en bra mix/ stabilitet 
(vilket bedöms utgöra den huvudsakliga delen och kommer utgöra 
ytterdelarna av utfyllnaden, samt tillsammans med naturmaterialet). 
Vi ser framför oss att maximal yta är 2000m2, men att det mer 
realistiskt, med hänsyn tagen till hur mycket massor det innebörd och 
kostnad, så är en rimlig bedömning att vi gör en fösta första fas gör 
500-1000m2 och höjer det ca 30-80cm (snitt bedömt ca 50cm), varpå 
vi gör en utvärdering. Vi kommer naturligtvis använda en professionell 
anläggningsfirma/firmor vid arbetet. All transport kommer ske över 
vår egen tom, så ingen åverkan på närområdet. 


 Hur kontrollerar ni att massorna är rena? Utfyllnaden är planerat 
inom den primära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, vilket ställer höga krav.


Organiskt material från tomten (som ligger i angränsning till 
våtmarken och är svårt att urskilja var den ena börjar och den andra 
slutar) utgår vi från inte påverkar naturen negativt (det är en 
skogstomt). Allt material som vi tar till tomten eller i detta specifika 
fall till våtmarken (efter vi fått ert godkännande), skall vara 
miljöcertifierat, dvs kommer bara använda motparter/leverantörer 
som kan uppvisa miljöbevis avseende de massor  vi fraktar dit.  


 Hur kommer massorna att läggas upp? Ange hur stabiliteten 
säkerställs och hur mäktig utfyllnaden blir.


Massorna kommer att läggas ut av en professionell aktör inom 
markanläggning, för att få den önskade karakteristiken (inklusive att 
man inte riskerar något vg närliggande omgivningar).  Redan i 
dagsläget är det i huvudsak en stabil mark som är något vattensjuk på 
sin håll under delar av året. Vi avser även göra en relativt begränsad 
höjning av marken för att få den torr. Vi utvärderar om det är 
önskvärt att höja den någon decimeter till för att få den i linje med 
övriga tomten (vilket vi inkluderar i våra estimat ovan). Vår 
bedömning är att utfyllnaden är oproblematiskt ur en 
stabilitetssynpunkt. 


 Vad är syftet med utfyllnaden? Hur kommer marken att användas?
Syftet är att få en areal som är socialt brukbar året runt men att 
behålla ”naturtomts-kännslan”, ytan kommer primärt fördelas mellan 
ängsmark /grövre gräsmatta. Vi avser även att göra en stig från vår 
tomtgräns (dvs där gräsmattan slutar idag) och fram till vår sjöbod 
som ligger i anslutning till Mälaren, Detta är en smal remsa på ca 2 
meter vi ser framför oss att göra. 


 Finns det någon risk för grumling i vattenområdet?
Vår bedömning är att det inte finns någon risk, det är redan till stor 
del fast mark där vi avser fylla ut, som under delar av året är lite 
vattensjuk  (i) använder man professionell hjälp att anlägga det så att 
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det görs korrekt så bör risken vara minimal (ii) det är en relativt liten 
höjning som behövs för att göra det tort och det är inga större 
vattenmängder som  rör sig (iii) tidigare ägare har grävt en bassäng 
(där man hämtat vatten för bevattning), varpå massorna från hålet 
legat kvar i nära anslutnign till hålet i en nivå som är över högsta än 
angräsande område (en höjd på 20-40 cm över övriga nivån) , vilket 
legat kvar i bedömt 30-40 år, vilket borde indikera att det inte är ett 
riskområde (iii) efter planerad utfyllnad är det fortsatt mycket långt 
avstånd kvar tills man når delar som skulle kunna påverkas av 
grumling, vilket vi oavsett tror att det är begränsad risk för 


 Vilken typ av vegetation finns på platsen? Komplettera gärna med 
några foton som visar hur området ser ut.


Vegetationen idag skulle jag bäst beskriva som gräs/mossa/sly. Har 
bifogat 2 bilder 
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 Hur påverkas de angränsande naturskyddade områdena, 
Naturreservatet Broängarna och Natura 2000-området Broviken?


Vår bedömning är att vi inte kommer ha någon påverkan, utfyllnaden 
kommer att göras på ”mitten” av det området som tillhör vår 
fastighet, och de områden närmast Naturreservatet Broängarna och 
Natura 2000-området Broviken kommer att fortsätta vara som de är 
just nu. Utöver det, skulle vi göra samma jobb till ytterkanterna mot 
naturreservatet är vår bedömning att det inte skulle föreligga någon 
egentlig risk att påverka naturområdet. 
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Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 
2022. Lämna gärna kompletteringen via vår e-tjänst. Den kommer då 
automatiskt in i ärendet och vi kan hantera det snabbare. Du får direkt 
en bekräftelse på att vi har tagit emot kompletteringen. Det går även 
bra att skicka in kompletteringen via e-post till 
stockholm@lansstyrelsen.se eller via post. Ange ärende 9434-2022.
 
Information om vilka handlingar som finns i ärendet kan ni se i Länsstyrelsens 
diarium, http://diarium.lansstyrelsen.se/. Använd diarienummer ovan.
Allmän information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/vattenverksamhet.
 
Vänliga hälsningar, 
Sabine Näslund
 
Sabine Näslund
Enheten för mark- och vattenskydd
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Bessök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 80
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation


Anmälan om vattenverksamhet


Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm


Kontaktuppgifter:
Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 11 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
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Formulär


Sökande


Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ange kommun
Upplands-Bro


Ange typ av sökande
Privatperson
Företag
Myndighet
Samfällighet


E-post
niklas_edman@hotmail.com
Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688


Ange om anmälan görs av ombud till sökande
Ja
Nej
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Typ av verksamhet eller åtgärd


Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga)


Ange vilken typ/vilka typer av verksamhet eller åtgärd du avser genomföra
Grävning, schaktning, muddring eller sprängning
Fyllning eller pålning
Anlägga bro
Nedläggning/byte av trumma
Omgrävning av vattendrag (ej markavvattning)
Nedläggning av ledning, rör, kabel
Anläggande av våtmark, damm eller viltvatten
Uppförande av annan vattenanläggning (t.ex. brygga eller pir)
Bortledande av ytvatten (vattenuttag)
Utrivning av vattenanläggning


Ange i vilken typ av vatten åtgärden genomförs
Vattendrag
Annat vattenområde, t ex. sjö, damm eller hav


Berörd yta i vattenområde (m²)
2250
Volym hanterade massor (m³)
500


Beskriv planerad verksamhet och syftet med den. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bättre nyttjande av ytan
När planeras verksamheten/installationen att utföras? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Under de närmaste 3-4 åren
Beskriv miljön/naturvärdena och förhållandena på platsen. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Det är en större yta som delvis är våtmark, som angränsar till vår grismat, skog på ena sidan samt vatten på den andra. Större delen är
torrlagd hela året, men där det delar av året blir pölar som gör att marken blir till stor del obrukbar. Det vi avser fylla ut är en mindre del
närmast huset, efter planerad utfyllnad är det +100 meter av våtmarken till närmaste vatten
Vilken påverkan bedöms planerade åtgärder eller verksamhet ha på vattenområdet (Med avseende på fastställda miljökvalitetsnormer(MKN))/naturmiljön/kulturmiljön/friluftsliv? (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga)
Ingen, det är en mindre yta av ett större område med delvis våtmark
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas för att minimera påverkan på naturmiljön. (Det finns möjlighet att lämna ytterligare beskrivning som bilaga.)
Bedöms inte att det det kommer behövas några, Det kommer användas massor från den befintliga tomten, samt de eventuella massor som
tillförs kommer vara miljöcertif ierade samt forsling av material kommer ske över vår tomt och inte inskränka på annan miljö
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Fastighet: 1
Fastighet och fastighetsägare (markägare)


 


Ange fastighetsbeteckning
storhagen 2:9
Ange kommun
Upplands-Bro
 


Fastighetsägare är samma som sökande


Förnamn
Niklas
Efternamn
Edman
Postadress
Järpstigen 9
Postnummer
16767
Postort
Stockholm
Telefonnummer
0703148688
E-post
niklas_edman@hotmail.com
Verksamheten har godkänts av fastighetsägare


Ja
Nej


 
Ingen grannfastighet berörs av verksamheten


 
Ingen fastighet för nyttjanderätt berörs av verksamheten
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Anvisningar
Typ av verksamhet eller åtgärd
Välj de alternativ som gäller den verksamhet som ska bedrivas. När ett alternativ väljs är uppgifter om tekniska egenskaper
obligatoriska. 
Observera att åtgärder som innebär markavvattning kan ej anmälas via denna e-tjänst.
Observera att i vattendrag med högre medelvattenföring än 1 m³/sekund ska tillstånd för åtgärden sökas.
Observera att vid vattenuttag i vattendrag över maxgränsen (100 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid vattenuttag i annat vattenområde än vattendrag över maxgränsen (200 000 m³ per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid anläggande av våtmark med större ytan än 5 ha ska tillstånd sökas.
Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida, sök på ”Vattenverksamhet".


Om verksamheten kommer att bedrivas i närheten av tidigare industri/pågående verksamhet/dagvattenutsläpp kan det finnas
risk att området/sedimenten är förorenade. Har sedimentprover tagits kan analysprotokoll bifogas senare i formuläret på steget
med rubriken Dokument som bifogas anmälan.
Ange om verksamheten kommer att bedrivas inom skyddat område (t.ex. strandskydd, naturreservat, vattenskyddsområde
etc.).
Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten
Börja med att zooma till minst skalan 1:5000. Rita in hela den planerade verksamheten så detaljerat som möjligt. Markera t.ex.
även områden för schakt vid ledningsdragning, vallar vid våtmarksbygge eller utplacering av överblivna massor, etc. Benämn
varje inritat objekt genom att klicka på ex. ”1. Linje” uppe till höger. Mer information om kartans olika delar hittar du under
tjänstens hjälpavsnitt.


OBS! Du måste rita in minst en punkt för att kunna gå vidare i e-tjänsten.
Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare
Ange uppgifter om den/de fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på. Flera fastigheter kan anges. Om det
förekommer fler än två fastighetsägare(markägare) på fastigheten markera kryssrutan "Fler än två, jag kommer att bifoga lista
med samtliga ägares kontaktuppgifter på steget Dokument som bifogas anmälan". Du bifogar listan på steg 6 i formuläret med
rubriken Dokument som bifogas anmälan. Listan ska innehålla fastighetsbeteckning och samtliga fastighetsägares uppgifter
(Typ av fastighetsägare, organisationsnummer, namn, adress, telefon, eventuell e-postadress samt om verksamheten har
godkänts av fastighetsägare).


Vid förekommande fall ange uppgifter om grannfastighet(er) som berörs av verksamheten. En fastighet kan beröras av till
exempel begränsad framkomlighet, påverkan från vattenståndsförändring, stabilitet etc. Flera fastigheter kan anges. 


Vid förekommande fall ange även uppgifter om nyttjanderättsinnehavare som berörs av verksamheten. Nyttjanderätt innebär
rätt för annan än fastighetsägaren att nyttja fastighet. Exempel på detta är fiskerätt och arrende. Flera fastigheter kan anges. 
Dokument som bifogas anmälan
Bifoga dokument genom att klicka på knappen. Välj den fil du vill bifoga, dokumentet måste vara i filformatet, PDF, TIF eller
JPG.
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Från:                                  "Niklas Edman" <niklas_edman@hotmail.com>
Skickat:                             Mon, 28 Mar 2022 21:04:40 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Stockholms län" <Stockholm@lansstyrelsen.se>;"Näslund 
Sabine" <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022


Hej Sabine,
 
Se nedan kompletterande svar i rött avseende  anmälan om vattenverksamhet, utfyllnad av våtmark, 
535-9434-2022, samt 2 bifogade bilder.  
 
Trevlig kväll
 
Mvh
Niklas 
0703148688
 
 
 


Från: Näslund Sabine <sabine.naslund@lansstyrelsen.se>
Datum: 8 mars 2022 11:20:35 CET
Till: niklas_edman@hotmail.com
Ämne: Begäran om komplettering avseende anmälan om vattenverksamhet, 
utfyllnad av våtmark, 535-9434-2022


 
Hej Niklas!
 
Länsstyrelsen har tagit emot din anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
9a § miljöbalken för utfyllnad av våtmark på fastigheten Storhagen 2:9 i 
Upplands-Bro kommun. Diarienumret på anmälan är 535-9434-2022. Den 
anmälda verksamheten får inte påbörjas förrän du mottagit Länsstyrelsens 
skriftliga beslut i ärendet. 
 
Handläggningen har påbörjats och undertecknad är handläggare i ärendet. För 
att komma vidare med handläggningen behöver anmälan kompletteras med 
följande uppgifter:


 Vilken typ av massor kommer att användas för utfyllnaden? Ange 
storlek och sammansättning.


Vi avser att använda en kombination av naturligt material från 
tomten, såsom flis, träd/stammar och jord från andra delar av tomten 
när vi jämnar ut den (tomten har varit utan uppsyn/skötsel de senaste 
20-30 åren så det finns större tillgång till denna tp av material vs vad 
som är vanligt förekommande, denna kommer att fokuseras på 
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mitten av utfyllnaden). Vi kommer komplettera det med jord, singel, 
makadam och sten i varierande storlek för att få en bra mix/ stabilitet 
(vilket bedöms utgöra den huvudsakliga delen och kommer utgöra 
ytterdelarna av utfyllnaden, samt tillsammans med naturmaterialet). 
Vi ser framför oss att maximal yta är 2000m2, men att det mer 
realistiskt, med hänsyn tagen till hur mycket massor det innebörd och 
kostnad, så är en rimlig bedömning att vi gör en fösta första fas gör 
500-1000m2 och höjer det ca 30-80cm (snitt bedömt ca 50cm), varpå 
vi gör en utvärdering. Vi kommer naturligtvis använda en professionell 
anläggningsfirma/firmor vid arbetet. All transport kommer ske över 
vår egen tom, så ingen åverkan på närområdet. 


 Hur kontrollerar ni att massorna är rena? Utfyllnaden är planerat 
inom den primära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, vilket ställer höga krav.


Organiskt material från tomten (som ligger i angränsning till 
våtmarken och är svårt att urskilja var den ena börjar och den andra 
slutar) utgår vi från inte påverkar naturen negativt (det är en 
skogstomt). Allt material som vi tar till tomten eller i detta specifika 
fall till våtmarken (efter vi fått ert godkännande), skall vara 
miljöcertifierat, dvs kommer bara använda motparter/leverantörer 
som kan uppvisa miljöbevis avseende de massor  vi fraktar dit.  


 Hur kommer massorna att läggas upp? Ange hur stabiliteten 
säkerställs och hur mäktig utfyllnaden blir.


Massorna kommer att läggas ut av en professionell aktör inom 
markanläggning, för att få den önskade karakteristiken (inklusive att 
man inte riskerar något vg närliggande omgivningar).  Redan i 
dagsläget är det i huvudsak en stabil mark som är något vattensjuk på 
sin håll under delar av året. Vi avser även göra en relativt begränsad 
höjning av marken för att få den torr. Vi utvärderar om det är 
önskvärt att höja den någon decimeter till för att få den i linje med 
övriga tomten (vilket vi inkluderar i våra estimat ovan). Vår 
bedömning är att utfyllnaden är oproblematiskt ur en 
stabilitetssynpunkt. 


 Vad är syftet med utfyllnaden? Hur kommer marken att användas?
Syftet är att få en areal som är socialt brukbar året runt men att 
behålla ”naturtomts-kännslan”, ytan kommer primärt fördelas mellan 
ängsmark /grövre gräsmatta. Vi avser även att göra en stig från vår 
tomtgräns (dvs där gräsmattan slutar idag) och fram till vår sjöbod 
som ligger i anslutning till Mälaren, Detta är en smal remsa på ca 2 
meter vi ser framför oss att göra. 


 Finns det någon risk för grumling i vattenområdet?
Vår bedömning är att det inte finns någon risk, det är redan till stor 
del fast mark där vi avser fylla ut, som under delar av året är lite 
vattensjuk  (i) använder man professionell hjälp att anlägga det så att 
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det görs korrekt så bör risken vara minimal (ii) det är en relativt liten 
höjning som behövs för att göra det tort och det är inga större 
vattenmängder som  rör sig (iii) tidigare ägare har grävt en bassäng 
(där man hämtat vatten för bevattning), varpå massorna från hålet 
legat kvar i nära anslutnign till hålet i en nivå som är över högsta än 
angräsande område (en höjd på 20-40 cm över övriga nivån) , vilket 
legat kvar i bedömt 30-40 år, vilket borde indikera att det inte är ett 
riskområde (iii) efter planerad utfyllnad är det fortsatt mycket långt 
avstånd kvar tills man når delar som skulle kunna påverkas av 
grumling, vilket vi oavsett tror att det är begränsad risk för 


 Vilken typ av vegetation finns på platsen? Komplettera gärna med 
några foton som visar hur området ser ut.


Vegetationen idag skulle jag bäst beskriva som gräs/mossa/sly. Har 
bifogat 2 bilder 
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 Hur påverkas de angränsande naturskyddade områdena, 
Naturreservatet Broängarna och Natura 2000-området Broviken?


Vår bedömning är att vi inte kommer ha någon påverkan, utfyllnaden 
kommer att göras på ”mitten” av det området som tillhör vår 
fastighet, och de områden närmast Naturreservatet Broängarna och 
Natura 2000-området Broviken kommer att fortsätta vara som de är 
just nu. Utöver det, skulle vi göra samma jobb till ytterkanterna mot 
naturreservatet är vår bedömning att det inte skulle föreligga någon 
egentlig risk att påverka naturområdet. 
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Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 
2022. Lämna gärna kompletteringen via vår e-tjänst. Den kommer då 
automatiskt in i ärendet och vi kan hantera det snabbare. Du får direkt 
en bekräftelse på att vi har tagit emot kompletteringen. Det går även 
bra att skicka in kompletteringen via e-post till 
stockholm@lansstyrelsen.se eller via post. Ange ärende 9434-2022.
 
Information om vilka handlingar som finns i ärendet kan ni se i Länsstyrelsens 
diarium, http://diarium.lansstyrelsen.se/. Använd diarienummer ovan.
Allmän information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/vattenverksamhet.
 
Vänliga hälsningar, 
Sabine Näslund
 
Sabine Näslund
Enheten för mark- och vattenskydd
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Bessök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 80
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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 Delegationslista Livs 2022-04-01 - 2022-04-31  - BMN 21/0015-56 Delegationslista Livs 2022-04-01 - 2022-04-31  : livs mars

Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-04-01 - 2022-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2022-04-01 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §13: BLIV.2022.104

Årlig kontrolltid

HUSBY 1:27

Husbyvägen 28

2022-04-08 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §14: REGLIV.2022.107

 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

ÖRÅKER 2:1

Öråkers Gård

2022-04-19 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §15: ÅKLIV.2022.116

Årlig kontrolltid

LEJONDAL 1:15

Lejondals allé 6

2022-04-19 Tillståndsbevis alkohol Livsmedelsinspektör, DB §16: BATL.2022.110

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2A

2022-04-21 Utökade serveringstider Golden Cave, DB §17: BATL.2022.105

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:104

Torget 2B

2022-04-21 Utökade serveringstider GC, DB §18: BATL.2022.106

Ansökan om utvidgade serveringstillstånd

HÄRNEVI 1:73

Lärarvägen 3

2022-04-25 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §19: REGLIV.2022.122

Anmälan

2022-05-11 Sida 1 av 2



 Delegationslista Livs 2022-04-01 - 2022-04-31  - BMN 21/0015-56 Delegationslista Livs 2022-04-01 - 2022-04-31  : livs mars

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:73

Lärarvägen 3

2022-04-25 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §20: ÅKLIV.2022.123

Årlig kontrolltid

TJUSTA 7:2

Tjusta skolväg 2

2022-04-26 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §21: BLIV.2022.124

Anmälan

Antal ärenden 9

2022-05-11 Sida 2 av 2



 Delegationslista Miljö 2022-04-01 - 2022-04-31 - BMN 21/0015-54 Delegationslista Miljö 2022-04-01 - 2022-04-31 : miljö april

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-04-01 - 2022-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

NYBORG 1:1

2022-04-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 39: AVGMIL.2016.644

Avslutande av täkt

2022-04-04 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 40: BAVL.2022.317

TEST avlopp

2022-04-05 MAKULERAD av Estelle Friberg Håkansson: Beslut om avskrivning
Miljöinspektör, § 41: AVSKRIV

HAL.2020.640

Testärende hälsoskydd, ingen handläggning

EKHAMMAR 1:25

Rankhusvägen 12B

2022-04-07 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 42: BEVMIL.2022.243

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

JÄDRA 1:9

Bondmorans väg 9

2022-04-07 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 43: BAVL.2022.275

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:392

Tibble torg 1

2022-04-08 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 44: AVGHAL.2022.151

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan utforskaren

VIBY 19:21

Mätarvägen 1

2022-04-08 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 45: AVGMIL.2022.137

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Knivsta motor

2022-05-11 Sida 1 av 3



 Delegationslista Miljö 2022-04-01 - 2022-04-31 - BMN 21/0015-54 Delegationslista Miljö 2022-04-01 - 2022-04-31 : miljö april

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2022-04-08 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 46: AVGMIL.2022.76

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Washstop

SYLTA 8:30

Skräddarns backe 12

2022-04-11 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 47: BEVMIL.2022.277

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BRUNNSVIK 1:4

Ådövägen 5

2022-04-11 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 48: BEVILJANAT.2021.755

Ansökan om strandskyddsdispens för solpanelsinstallation

HÄRNEVI 6:105

Torparvägen 19

2022-04-19 Tillstånd orm, fjäderfä Miljöinspektör, § 49: BEVILJAHAL.2022.160

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

VIBY 19:52

Symmetrivägen 4

2022-04-19 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 50: AVGMIL.2022.260

Beslut om klassning och fast årlig avgift

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1

2022-04-19 Föreläggande med försiktighetsmått. Miljöinspektör, § 51: FÖRELMIL.2021.16

Tillsyn enligt miljöbalken, 2021, Båtsällskapet Arken

SKRÅMSTA 1:1

Skråmstavägen 4

2022-04-20 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 52: BAVL.2022.180

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

2022-05-11 Sida 2 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SJÖHAGEN 3:12

Bondkroksvägen 2

2022-04-22 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 53: BAVL.2021.416

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

LÖVSTA 1:82

Skepparuddsvägen 8

2022-04-22 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 54: BEVMIL.2022.345

Anmälan för installation av oljeavskiljare

STÄKET 1:32

2022-04-22 Fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 55: AVGMIL.2022.147

Beslut om klassning och fast årlig avgift

LÖVSTA 1:88

Skepparuddsvägen 2

2022-04-25 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 56: AVGNAT.2021.420

Ansökan om strandskyddsdispens, brygga

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 3

2022-04-28 Tillstånd bekmed Miljöinspektör, § 57: BEVMIL.2021.727

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Antal ärenden 19

2022-05-11 Sida 3 av 3
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-04-01 - 2022-04-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:163

2022-04-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 54: BeviljatBYGG.2018.384

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84(Brogård 1:163)

BROGÅRD 1:169

2022-04-05 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 55: BeviljatBYGG.2019.221

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 4

TIBBLE-ÖNSTA 4:43

Tallbacken 1

2022-04-06 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 56: BeviljatBYGG.2021.461

Bygglov för installation av solceller

HÅTUNA-SKÄLLSTA 1:9

Grafitvägen 6

2022-04-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 57: BeviljatBYGG.2016.474

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten HÅTUNA-SKÄLLSTA 1:9, Grafitvägen 6

LINDORMSNÄS 1:2

Smidövägen 17

2022-04-14 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 58: BeviljatBYGG.2018.218

Bygglov för nybyggnad av konferensgård/ lägergård på fastigheten LINDORMSNÄS 1:2, Smidövägen 17

BRO-RÅBY 3:149

Råby Råby gård 2

2022-04-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 59: BeviljatBYGG.2021.331

Bygglov för tillbyggnad av uterum

Brogård 1:166

2022-04-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 60: BeviljatBYGG.2018.382

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:166/ Brogård
1:167  del 1),Hus 22,24

2022-05-11 Sida 1 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:166

Landbovägen 11

2022-04-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 61: BeviljatBYGG.2020.381

Bygglov för inredning av vind till 9 st lägenheter och två takkupor, flerbostadshus

TIBBLE KYRKBY 4:73

Kyrkbytorp 12

2022-04-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 78: BeviljatBYGG.2022.118

Bygglov för ombyggnad av tak på befintlig garge

FINNSTA 2:23

Växthusvägen 35

2022-04-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 79: BeviljatBYGG.2022.138

Bygglov för tillbyggnad av uterum

KVARNNIBBLE 3:27

Skogshuggarvägen 5

2022-04-05 Avvisning Bygglovhandläggare, § 80: AvvisningBYGG.2021.285

Förhandsbesked för nybyggnad av 4st bostadshus

EKHAMMAR 4:145

Ängsvägen 10

2022-04-05 Avvisning Bygglovhandläggare, § 82: AvvisningBYGG.2021.453

Förhandsbesked för avstyckning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:154

Bergstigen 5B

2022-04-06 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 83: BeviljatBYGG.2021.376

Bygglov för fasadändring och ändrad användning till lägenhet

EKEBY 2:133

Ingefärsvägen 7

2022-04-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 84: BeviljatBYGG.2022.150

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

2022-05-11 Sida 2 av 5



 Delegationslista Bygg 2022-04-01 - 2022-04-31  - BMN 21/0015-55 Delegationslista Bygg 2022-04-01 - 2022-04-31  : bygg mars

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:184

Adress saknas

2022-04-08 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 85: BeviljatBYGG.2022.153

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BROGÅRD 1:174

2022-04-08 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 86: BeviljatBYGG.2021.472

Bygglov för nybyggnad av radhus och komplementbyggnader (Lovetapp 1 i norr)

BRUNNA 4:302

Träsnittsvägen 4

2022-04-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 87: BeviljatBYGG.2022.102

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:639

Lillmossvägen 11A

2022-04-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 88: BeviljatBYGG.2022.141

Bygglov för uppförande av uterum

FINNSTA 2:91

Växthusvägen 13

2022-04-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 89: BeviljatBYGG.2022.164

Bygglov för inglasning av balkong

GRANHAMMAR 2:5

Granhammarsvägen 1

2022-04-12 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 90: BeviljatBYGG.2022.160

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsmoduler

EKEBY 2:39

Brygguddsslingan 18

2022-04-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 91: BeviljatBYGG.2022.124

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

2022-05-11 Sida 3 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:184

Adress saknas

2022-04-19 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 92: AvskrivetBYGG.2022.46

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO-RÅBY 3:90

Råbystigen 38

2022-04-20 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare/inspektör, § 93: BeviljatBYGG.2022.81

Tidsbegränsat bygglov (10 år) för ändrad användning av lokal till kontor

FINNSTA 1:166

Bro centrum 1

2022-04-21 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 94: BeviljatBYGG.2022.123

Bygglov för tillbyggnad av byggnad för installation av två nya ventilationsaggregat

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:24

Smultronvägen 19

2022-04-22 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 95: BeviljatBYGG.2022.139

Bygglov för uppförande av solceller

LÖVSTA 1:82

Skepparuddsvägen 8

2022-04-22 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 96: BeviljatBYGG.2022.59

Bygglov för nybyggnad av garage

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

Ginnlögs väg 1

2022-04-25 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 97: BeviljatBYGG.2022.93

Tidsbegränsat bygglov tom 2023-09-30 för bodetablering

BROGÅRD 1:184

2022-04-27 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 98: BeviljatBYGG.2022.66

Marklov för ändring av markens höjdläge samt kompensationsplantering m.m.

2022-05-11 Sida 4 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE KYRKBY 4:58

Slagavägen 1

2022-04-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 99:
Beviljat

BYGG.2022.74

Bygglov för installation av solceller

TIBBLE KYRKBY 4:60

Okvägen 5

2022-04-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 100:
Beviljat

BYGG.2022.149

Bygglov för uppförande av solpaneler

LÖVSTA 1:55

Svärdsvägen 6

2022-04-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 101: BeviljatBYGG.2022.143

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

ÖRNÄS 1:12

Frekvensvägen 2

2022-04-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 102: BeviljatBYGG.2022.159

Bygglov för uppförande av 14st fasadskyltar

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10A

2022-04-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 103: BeviljatBYGG.2022.162

Tidbegränsat bygglov tom 2022-09-30 för nybyggnad av byggbodar

Antal ärenden 33

2022-05-11 Sida 5 av 5
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