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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Samråd avseende kraftledningar Odensala Sigtuna - Håtuna, Vattenfall Eldistribution AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i avgränsningssamråd enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för bland annat
spänningshöjning och ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan
Sigtuna och Håtuna station. Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är
ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220
kV till regionnätets 70 kV. Vattenfall planerar därför att möta
kapacitetsbehovet genom att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med
uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer.
Ledningarna berör Upplands-Bro kommun som har mottagit ett underlag för
avgränsningssamråd. Samrådet rör verksamhetens lokalisering, omfattningen
och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig
eller till följd av yttre händelser samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Upplands-Bro kommun översänder i detta skede kompletterande information
om sträckan. Likaså påtalar kommunen behovet av förtydligande om hur
Vattenfalls förslag är beroende av och samordnas med Svenska kraftnäts
pågående myndighetsdialog för ny 400 kV-ledning Hamra-Överby. Se även
aktuellt ärende KS 19/0506.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.



Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende
kraftledningar Odensala - Sigtuna - Håtuna, den 20 september 2019.



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

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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Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in till avgränsningssamråd inför
ansökan om nätkoncession för bland annat spänningshöjning och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Håtuna
station. Ledningarna berör Upplands-Bro kommun som har mottagit ett
underlag för avgränsningssamråd samt fått förlängd svarstid i ärendet till den
22 november.
Samrådet rör verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning, de
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.
Bakgrund
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för
effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70
kV. Vattenfall planerar därför att möta kapacitetsbehovet genom att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV
fördelningsstationer.
Behov av mer information och samordning
Upplands-Bro kommun översänder i detta skede kompletterande information
om sträckan och förordar inte något eftersom de fulla konsekvenserna inte är
synliggjorda. Kommunen påtalar i stället behovet av förtydligande om hur
Vattenfalls förslag är beroende av och samordnas med Svenska kraftnäts
pågående myndighetsdialog för ny 400 kV-ledning Hamra-Överby. Se även
aktuellt ärende KS 19/0506.
Det är svårt att överblicka hur dessa båda projekt påverkar varandra och vad
konsekvenserna blir sammantaget. Uppstår kumulativa effekter av flera
spänningshöjningar samtidigt? Vad händer med Vattenfalls ledningar om
Svenska kraftnät väljer att dra sina ledningar i en annan sträckning?
Beskrivningar av bland annat detta saknas nu helt i underlaget.
Lokalisering
Kommunen upplyser om den gällande fördjupade översiktsplanen för
landsbygden, FÖP 2016. Se kommunens webbsida: www.upplandsbro.se/landsbygdsplan.
I FÖP 2016 görs tydligt att förutom den inverkan som beskrivs i underlaget
från Vattenfall så påverkas även områden som i översiktsplanen pekas ut för ny
bebyggelse och som gröna kopplingar. Till exempel ”området mellan Tjusta
och Håbo-Tibble kyrkby”. Se kartorna ”Bebyggelseutveckling” på sidan 47,
”Gröna kopplingar” på sidan 73, ”Kulturmiljöer ur ÖP 2010” på sidan 89 samt
”Landskapsanalys” på sidan 91 som med tillhörande beskrivningar är extra
relevanta. Digitala kartskikt kan om så önskas översänds separat.
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I underlaget från Vattenfall beskrivs bara påverkan på landskapsbilden under
rubriken ”Friluftsliv och landskapsbild”. Kommunen vill dock påtala att själva
Riksintresset för kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35] till stor del
handlar om landskapsbilden samt att befintliga ledningar inte har prövats mot
det riksintresset. I Vattenfalls underlag gällande kulturmiljö finns endast
hänvisningar till fornlämningar och kulturhistoriska lämningar.
Det vore därför rimligt med större uppmärksamhet på effekterna på
landskapsbilden inom riksintresset för kulturmiljövården. Utformning bör ske
med ovanstående i åtanke. Längden på den markförlagda ledningssträckan kan
till exempel diskuteras. Inte bara skada på, utan även möjlighet att stärka,
riksintresset bör behandlas.

Barnperspektiv
Både bostads- och fritidshusbebyggelse finns nu och kommer att utvecklas i
det direkta närområdet till föreslagen spänningshöjning. Upplands-Bro ska
fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till närrekreation och
friluftsliv utvecklas. Bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna belyses även ur ett barnperspektiv. Det vore
önskvärt att detta fanns med som en egen rubrik i Vattenfalls underlag.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering

Bilagor
1 Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende
kraftledningar Odensala - Sigtuna - Håtuna, den 20 september 2019.
Beslut sänds till
 Vattenfall Eldistribution AB, genom: Jonathan.Weck@sweco.se
 Bygg- och miljönämnden
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 130 kV1
kraftledning mellan Odensala och Sigtuna station samt spänningshöjning, från 70 kV till 130 kV, och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Håtuna station. Ledningarna berör UpplandsBro, Sigtuna och Knivsta kommuner, Stockholms och Uppsala län.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd. Ett avgränsningssamråd genomförs inför arbetet
med miljökonsekvensbeskrivningen och innebär att den som avser att bedriva verksamheten samråder om
verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.

1.1 Bakgrund, syfte och behov
1.1.1 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående
samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya
markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av
kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att
möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat
omfattar regionnätet i Stockholm.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning
från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att
konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det
innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom
regionnätet.
I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I
de flesta fall innebär det dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. Huvudalternativet har
varit att bygga om i befintliga sträckningar, där det är möjligt. Där det inte är möjligt anläggs nya ledningar.
På vissa delsträckor, där det är svårframkomligt och finns starka motstående intressen som gör att det inte
går att bygga om ledningen i anslutning till befintlig ledning, har nya sträckningar föreslagits. I enstaka fall
föreslås att kortare delsträckor byggs om med markkabel, då alternativ med luftledning inte bedöms möjligt.
Helt nya sträckningar mellan anslutningspunkterna för ledningarna har studerats i tidigt skede. I de flesta fall
är befintliga ledningar anpassade för att minimera sträckningen och undvika påverkan på omgivningen.
Ledningarna har funnits på aktuella platser under lång tid och omgivningarna har således även anpassats
efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya sträckningar inom aktuella områden är mycket svårt med
avseende på bebyggelse, skyddade områden (exempelvis naturreservat) mm. Det innebär oftast längre
sträckningar med mer intrång och påverkan på omgivande områden jämfört med att samlokalisera med
befintliga ledningar, där ett intrång redan finns idag. För befintliga ledningar och sträckningar innehar

1

Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning.
Ledningarnas driftspänning (nominell spänning) är egentligen något högre än dessa värden, 77 respektive
138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, dvs den högsta spänningen för vilken anläggningen är
konstruerad, är i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerade ledningar kommer i detta samrådsunderlag att
benämnas 130 kV ledningar.
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Sökanden rättigheter för sina ledningar. De alternativ som utretts och de avväganden som gjorts för den
ledning som behandlas i detta underlag framgår i nedanstående avsnitt.

1.1.2 Aktuella ledningar
Mellan Odensala och Sigtuna planerar Sökanden en ny 130 kV ledning. Den nya ledningen planeras i
huvudsak lokaliseras intill befintlig infrastruktur i form av Svenska Kraftnäts (SvK) befintliga 400 kV ledning.
Befintlig ledning mellan Sigtuna och Håtuna planeras att spänningshöjas, från 70 kV till 130 kV. På den första
sträckan kan befintlig ledning användas med mindre tekniska justeringar. På resterade del fram till Håtuna
planeras två befintliga 70 kV ledningar att raseras och ersättas med två 130 kV ledningar. Den sista delen in
till station Håtuna planeras att utföras som markkabel på grund av platsbrist.
Kraftledningarna kommer att uppföras eller byggas om och därefter tillsvidare drivas som 70 kV ledningar. En
spänningshöjning till 130 kV kommer att ske i ett senare skede när övriga delar av nätet rustats för 130 kV.
Ledningarna kommer att utgöra en viktig del av det regionala ledningsnätet som förser de norra delarna av
Stockholm med el. Karta över sträckningarna kan ses i Figur 1 nedan.

Figur 1. Start- och slutpunkter.

1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda,
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i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i
att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom
att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att
kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och
sätta standarden för framtidens energilösningar.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över
processen.
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Figur 2. Tillståndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av
ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförande av samråd samt bedömning av betydande miljöpåverkan
Sökanden har valt att inleda detta samråd med ett avgränsningssamråd. Verksamheten innebär arbeten längs
en sträcka som är över 35 km lång och Sökanden anser att det finns stor risk att verksamheten bedöms
kunna medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Med avseende på kapacitetsläget i regionens elnät är detta
ett tidkritiskt projekt varför Sökanden har valt att anta BMP och ett undersökningssamråd har därmed inte
genomförts.
Avgränsningssamrådet genomförs med Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län, berörda kommuner,
övriga myndigheter och organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt
allmänheten. Detta samråd genomförs skriftligen kombinerat med ett samrådsmöte i form av öppet hus där
berörda och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på projektet. Resultatet av
samrådet kommer ligga till grund för projektets fortsatta arbete och innehållet i kommande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
3.1 Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att planerade ledningar och spänningshöjning inte kommer till stånd. Detta skulle
medföra mycket stora negativa konsekvenser för elförsörjningen i Stockholmsområdet då dessa åtgärder
behövs för att klara av den ökade energianvändningen i samhället. Nollalternativet skulle även innebära att de
miljökonsekvenser som byggnation av ledningarna skulle medföra uteblir.

3.2 Luftledning/Markkabel
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Ledningar inom
regionnätet byggs normalt som luftledningar, till stor del på grund av driftsäkerheten. Nätägare har ett
långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Felsökning och
avhjälpning av fel går betydligt snabbare för luftledningar jämfört med markförlagda ledningar vilket är en
viktig aspekt i valet av teknisk utförande. Markförlagda ledningar är också betydligt dyrare än luftledningar.
Erfarenheter från regionnätsprojekt i Stockholmsområdet de senaste åren visar på en 6-9 gånger högre
kostnad för utförande med markkabel jämfört med motsvarande luftledning. Vid markförläggning av
regionnätsledningar krävs omfattande schakt, ofta med behov av sprängning, vilket medför irreversibla skador
på marken medan man för luftledningar endast behöver schakta på enstaka platser, vid stolpplaceringar.
Dessa placeringar kan i viss mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken.
Utöver de ovan nämnda nackdelarna med kabel finns även problem med produktion av reaktiv effekt i
kablarna som kräver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felströmmar, inte minst
jordfelsströmmar, blir höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att bemästra och
kräver dels dyr utrustning i stationerna och, när de blir extremt stora, att nätet byggs på ett annat sätt vilket i
regel innebär ännu flera ledningar.
Markförläggning av regionnätsledningar sker normalt endast där det inte är möjligt att ta sig fram med
luftledning, alternativt att det finns en tredje part som medfinansierar de extra kostnader som uppstår. Då
driftsäkerheten är sämre krävs dubbla ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt.
Markförläggning på delsträckor mitt på en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid
övergångarna mellan luftledning och kabel. Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte
lika stora felkällor och är därför något vanligare. Sammantaget är luftledning det generellt ”bästa valet av
teknik” (BAT) för Vattenfall Eldistribution som nätägare.
Aktuella ledningar kommer till största del att uppföras samt byggas om i luftledningsutförande. En kort sträcka
i anslutning till station Håtuna kommer dock att utföras med markförlagd kabel.
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3.3 Odensala – Sigtuna (ny luftledning)
Mellan station Odensala och station Sigtuna planeras en ny 130 kV ledning. På huvuddelen av sträckningen
följer den planerade ledningen Svenska Kraftnäts (SvK) befintliga dubbel 400 kV ledning samt en
Trafikverkets (TrV) befintliga ledning som sträcker sig parallellt med SVK-ledningen, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Planerad sträckning samt alternativa sträckningar mellan Odensala och Sigtuna.
Sträckningen utgår från Station Odensala i västlig riktning för att sedan följa SvK:s befintliga ledning. På
sträckan Grindstugan-Örby finns flera möjliga alternativa sträckningar. Alternativen kan ses i Figur 4 och
beskrivs nedan.
Alternativ 1:
Alternativet korsar inledningsvis järnvägen mot Märsta och Uppsala. Alternativet viker av i nordvästlig riktning
och sträcker sig i huvudsak genom skogsmark. Alternativet korsar väg 1043 och passerar Solhem. Vid
Johannedal vinklar sträckningen av i sydvästlig riktning och korsar en enskild väg samt Upplandsleden.
Sedan fortsätter alternativet i sydvästlig riktning, korsar väg 255 och går sedan genom åkermark fram till
Örby. Alternativ 1 är totalt ca 6,6 km långt.
Alternativ 2a:
Alternativet korsar inledningsvis järnvägen och fortsätter västerut i ca 2,2 km, parallellt med SvK:s ledning,
först genom skogsmark och sedan genom åkermark. Sträckningen lämnar parallellgången och vinklar av i
nordvästlig riktning. Efter ca 800 meter korsas väg 1043 och ledningen fortsätter i västlig riktning i 800 m.
Ledningssträckningen sträcker sig sedan i nordvästlig riktning i ca 800 m, fram till Karlslund och Vassunda där
ledningen följer samma sträckning som alternativ 1 fram till Örby. Alternativ 2a är totalt ca 6,1 km långt.
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Alternativ 2b:
Alternativet följer alternativ 2A fram till Hagen. Här fortsätter ledningssträckningen, i parallellgång med SvK:s
ledning, i västlig riktning i ca 700 meter och korsar väg 1043 två gånger. Sträckningen lämnar parallellgången
och fortsätter i nordvästlig riktning i ca 600 meter varefter den följer alternativ 2a fram till Örby. Alternativ 2b är
totalt ca 6 km långt.
Alternativ 2c:
Alternativet följer alternativ 2b fram till väg 1043 och fortsätter därefter att följa SvK:s ledning i ytterligare
ca 2,5 km fram till Örby. Alternativet korsar väg 255 och är ca 5,4 km långt.
Alternativ 2d:
Alternativet följer alternativ 2b fram till väg 1043 och fortsätter därefter att följa Svk:s ledning i ytterligare ca
700 meter. Sträckningen viker av i sydvästlig riktning i ca 700 meter för att sedan korsa väg 255 och fortsätta
västerut förbi Skålsta i ca 1,2 km fram till Örby. Alternativet är ca 5,5 km långt.

Figur 4. Alternativa sträckningar.
Från Örby fortsätter sträckningen i sydvästlig riktning i parallellgång med SvK:s dubbla 400 kV ledning, se
Figur 4 ovan. Sträckningen korsar väg 1039. Vid Vassunda GK lämnar sträckningen parallellgången på en
sträcka av ca 550 meter. Därefter fortsätter ledningssträckningen parallellt med den befintliga
stamnätsledningen i sydvästlig riktning i ca 4,6 km fram till Granby, se Figur 5 nedan.
Vid Granby viker den planerade ledningen av från parallellgången och fortsätter istället i sydostlig riktning i ca
3,5 km i obruten mark fram till station Sigtuna, se Figur 5.
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Figur 5. Planerad ny ledning i obruten mark mellan Granby och Sigtuna station.

3.3.1 Utredda och förkastade alternativ
Sökanden har utrett en rad olika alternativa sträckningar för den planerade 130 kV ledningen mellan
Odensala och Sigtuna. Två av de utredda alternativa sträckningarna som har förkastats kan studeras i Figur 6
nedan.
Båda sträckningarna utgår i samma sträckning från station Odensala västerut i ca 1,5 km för att sedan
fortsätta söderut i ca 2 km. Där delar sig sträckningarna. Den nordliga sträckningen fortsätter i västlig riktning i
ca 4,2 km mot Garnsviken /Alasjön som korsas med sjökabel. Sträckningen fortsätter sedan i sydvästlig
riktning i ca 3,9 km, och passerar naturreservatet Askarhage under en sträcka av ca 800 meter. Vid norra
delen av Hällsboskogens naturreservat förenas sträckningen med det sydliga alternativet. Sträckningen
fortsätter i sydostlig riktning i ca 1 km in till station Sigtuna.
Där alternativen först delar sig fortsätter det sydliga alternativet söderut i ca 1,2 km för att sedan sträcka sig
västerut i ca 1 km. Alternativet fortsätter i sydvästlig riktning i ca 2,2 km för att sedan korsa Garnsviken genom
sjökabel. Efter korsningen fortsätter sträckningen rakt västerut i ca 2,7 km varefter den viker av i sydvästlig
riktning i ca 1 km fram till norra delen av Hällsboskogens naturreservat där sträckningen förenas med det
nordliga förkastade alternativet.
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Figur 6. Utredda och förkastade alternativ sträckan Odensala-Sigtuna.
Orsaken till att de båda alternativen förkastats är främst för att de går i helt nya sträckningar. Påverkan av en
kraftledning minskas avsevärt då intrånget samlas till en befintlig redan påverkad ledningsgata. Vidare berör
det norra av de förkastade alternativen ett naturreservat i stor utsträckning. Korsningen av Garnsviken med
sjökabel är långt ifrån en ideal lösning med avseende på det tekniska utförandet samt de naturvärden som
troligtvis finns i och i anslutning till vattnet.

3.4 Sigtuna – Håtuna (Spänningshöjning och ombyggnation)
Från station Sigtuna sträcker sig idag en dubbel 70 kV ledning fram till Håtunaviken. Ledningssträckningen
korsar viken på en sträcka av ca 600 meter och fortsätter sedan i sydvästlig riktning i ca 2,1 km fram till en
vinkelpunkt norr om Håbo-Tibble, se Figur 7 nedan. Ledningen är utförd i enbenta stålstolpar. Sökanden
planerar att behålla ledningen i befintligt utförande bortsett från några mindre åtgärder som möjliggör en
uppgradering till 130 kV. Ledningen kommer därefter kunna drivas som en 130 kV ledning istället för en
dubbel 70 kV ledning. Den sista sträckan behöver ledningen dock flyttas något i sidled för att undvika en höjd.
Ledningen korsar även en befintlig SvK-ledning.
Från vinkelpunkten och fram till station Håtuna sträcker sig i dag två 70 kV ledningar vilka är sambyggda i
trebenta stolpar. Den befintliga konstruktionen tillåter inte en spänningshöjning på samma vis som ovan
beskriven ledning från Sigtuna. De två ledningarna planeras att spänningshöjas till 130 kV och därvid ersättas
med två nya ledningar som byggs parallellt med de befintliga. De befintliga ledningarna raseras efter det att
de nya ledningarna tagits i drift.
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Figur 7 . Befintliga ledningar mellan Sigtuna och Håtuna.

3.5 Anslutning till station Håtuna (markkabel)
Sökanden har utrett flera olika anslutningsmöjligheter för den planerade dubbla 130 kV ledningens anslutning
till station Håtuna. På grund av platsbrist samt begränsningar i stationens utformning har Sökanden kommit
fram till att anslutning med markkabel in till station Håtuna är det lämpligaste alternativet. För att kunna
ansluta till stationen i luftledningsutförande skulle stationen behöva byggas om i stor utsträckning. Att istället
ansluta med markkabel den sista biten in till stationen ses som en bättre lösning. Markkabelsträckningen
planeras bli ca 200 meter lång.

3.6 Teknisk utformning
3.6.1 Utformning av ny 130 kV luftledning sträckan Odensala – Sigtuna
Ledningen mellan Odensala och Sigtuna planeras uppföras i enbenta stålstolpar, med en normalhöjd på ca
25–35 meter. Se exempel på gitterstolpe i Figur 8 nedan (vänster). Spannlängden (avståndet mellan
stolparna) kommer normalt att vara 150–250 meter.
En alternativ utformning är portalstolpar med stolpben av impregnerat trä, alternativt komposit eller stål, och
med horisontellt placerade faslinor. Stolparna blir normalt ca 20–25 meter höga, se Figur 8 nedan (höger).
Spannlängden (avståndet mellan stolparna) kommer normalt att vara 100–200 meter, beroende på stolptyp.
Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner där förhållanden så kräver, Både
stolparnas höjd och spannlängden kan komma att variera beroende på terräng- och markförhållanden samt

14
Samrådshandling avgränsningssamråd
Ledningar Odensala – Sigtuna – Håtuna

eventuella krav på höjd på grund av vägkorsningar. Topplina av typen OPGW för datakommunikation kommer
att placeras i toppen av kraftledningsstolparna.

Figur 8. Skiss enbent stålstolpe samt portalträstolpe.
3.6.1.1 Markbehov
Luftledningen kommer att utföras trädsäker (se Figur 9 och Figur 10) vilket innebär att inga träd får bli så höga
att dessa riskerar att växa in i eller falla på kraftledningarna. Där ledningen går i obruten mark, från Granby
och ner till Sigtuna, kommer skogsgatans bredd i normalfallet att uppgå till 35–40 meter, se Figur 9 och Figur
10 nedan. Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade kantträd avverkas i
sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada ledningarna.
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Figur 9. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde för enbent stolpe

Figur 10. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde för portalstolpe

Vid parallellgång med SvK:s befintliga dubbla 400 kV ledning kommer den befintliga skogsgatan att breddas
med ca 40 meter, se Figur 11 och Figur 12 nedan.

Figur 11. Principskiss av en skogsgata för parallellgång med SvK:s dubbla 400 kV ledning, uppförande i
enbent stolpe.
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Figur 12. Principskiss av en skogsgata för parallellgång med SvK:s dubbla 400 kV ledning, uppförande i
portalstolpe.
På vissa sträckor har Trafikverket en matarledning som går parallellt med SvK:s ledning. Det kan bli aktuellt
med uppförande av den nya ledning parallellt med Trafikverkets ledning. Detta utförande är sämre ur en
teknisk vinkel men kan bli aktuell vid vissa passager. Vid en sådan parallellgång kommer den befintliga
skogsgatan att breddas med ca 20 meter, se Figur 13 och Figur 14 nedan.

Figur 13. Principskiss av en skogsgata för parallellgång med SvK:s dubbla 400 kV ledning och Trafikverkets
ledning, uppförande i enbent stolpe
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Figur 14. Principskiss av en skogsgata för parallellgång med SvK:s dubbla 400 kV ledning och Trafikverkets
ledning, uppförande i portalstolpe

3.6.2 Utformning av befintlig luftledning som ska spänningshöjas sträckan Sigtuna –
Håtuna
Dubbelledningen mellan Sigtuna station och vinkelpunkten norr om Håbo-Tibble är utförd i gemensamma
enbenta stålstolpar med vertikalt placerade faslinor, se Figur 15 nedan. Med gemensam stolpe menas att två
ledningar är uppförda i en och samma stolpe. Sökanden planerar att behålla ledningen i befintligt utförande
och med mindre åtgärder uppgradera ledningen till 130 kV.
Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner där förhållanden så kräver. Norr om
Håbo-Tibble kommer ledningen att behöva flyttas i sidled pga. markens topografi.
Spannlängden (avståndet mellan stolparna) uppgår normalt till ca 150–250 meter. Stolphöjden är normalt ca
25–35 meter. Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att variera beroende på terräng- och
markförhållanden.
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Figur 15. Skiss av raklinjestolpe (vänster) och vinkelstolpe (höger) för dubbelledning i gemensamma enbenta
stålstolpar.
3.6.2.1 Markbehov
Luftledningen är uppförd trädsäker vilket innebär att inga träd får bli så höga att dessa riskerar att växa in i
eller falla på kraftledningarna. Skogsgatans bredd uppgår i normalfallet till ca 35 meter (se Figur 16 nedan).
Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan, vid framtida röjningar, måste enstaka så kallade kantträd
avverkas i sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada
ledningarna.

Figur 16. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde för en trädsäker
dubbelledning i gemensamma enbenta stolpar.
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3.6.3 Utformning efter spänningshöjning av dubbel 70 kV till dubbel 130 kV sträckan
Sigtuna – Håtuna
Från vinkelpunkten norr om Håbo-Tibble fram till station Håtuna är de två befintliga 70 kV ledningarna
uppförda i trebenta portalstolpar av impregnerat trä. För att möjliggöra en spänningshöjning planeras
ledningarna att ersättas med två nya 130 kV ledningar. För nya 130 kV ledningar utgår Sökanden generellt
från anläggande av enbenta stålstolpar med vertikalt placerade faslinor, se Figur 15 ovan.
Ett alternativt utförande är två parallella portalstolpar med stolpben av impregnerat trä, alternativt komposit
eller stål, med horisontellt placerade faslinor. Stolparnas höjd blir ca 20–25 meter men kan variera beroende
på terräng- och markförhållanden. Skiss över portalstolpe kan studeras i Figur 17 nedan. Då ledningarna som
byggs om är viktiga för regionnätet kommer de nya ledningarna först konstrueras och tas i drift för att kunna
rasera de ledningarna som ersätts. En topplina av typen OPGW för datakommunikation kommer att placeras i
toppen av kraftledningsstolparna.
Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner där förhållanden så kräver.

Figur 17. Portalstolpe med horisontellt placerade faslinor
3.6.3.1 Markbehov
Ledningarna byggs parallellt med befintliga 70 kV ledningar som kommer att raseras efter det att de nya
ledningarna uppförts. Efter byggnation återgår mark som tidigare upptagits då de befintliga ledningarna
raseras.
Ledningarna planeras att utföras trädsäkra vilket innebär att inga träd får bli så höga att dessa riskerar att
växa in i eller falla på kraftledningarna. Ledningarna går till allra största del över åkermark. På den sista
sträckan in till station Håtuna finns dock ett litet skogsområde. Den allra sista sträckan in till stationen ska
ledningarna utföras som markförlagd kabel. Hur mycket skog som behöver avverkas inom skogsområdet
beror på var de nya ledningarna övergår till markkabelutförande samt ledningarnas exakta sträckning. Det kan
bli fråga om allt från breddning av befintlig skogsgata till en helt ny skogsgata på upp till 60 meter (för två
parallella portalstolpar). Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade kantträd
avverkas i sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada
ledningarna. Det kan också bli endast markförlagd kabel genom området, se avsnitt 3.6.4 nedan.
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3.6.4 Markkabel
Markkabeldelen från för planerad anslutning till Håtuna station innebär att man förlägger två dubbla
kabelförband med tre kablar (se tvärsektion i Figur 18 nedan). Totalt förläggs således tolv kablar i ett
gemensamt schakt. Generellt sker markförläggning av den här typen av ledningar i ett kabeldike som
schaktats till ett djup av ca 1,5 meter. Bredden på kabeldiket blir ca 4,5 meter i markytan, beroende på
markens beskaffenhet. Runt schaktet kommer ett arbetsområde om ca 10–20 meter att behövas för att kunna
ta sig fram med maskiner samt för uppställning av kabeltrummor och upplag av schaktmassor. Under befintlig
bilväg kommer schaktfri metod att tillämpas, exempelvis styrd borrning eller tryckning.

Figur 18. Principskiss på genomskärning av kabelgrav.

3.7 Underhåll
3.7.1 Luftledning
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna
besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå erforderliga åtgärder.
Besiktningen görs till största delen från helikopter.
Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar
och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att
genomföras för ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar och stag kan inte
förutses i nuläget.
Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning
av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och
personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och
stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på
tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid
minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan
kommande röjning sker, röjs bort.
Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde
sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar/ våtmarker ska
avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till
gällande förutsättningar.
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Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver
ofta tyngre fordon.
Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I strandzoner
vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla skuggning i den mån
det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.
Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används
den befintliga ledningsgatan som transportväg.

3.7.2 Markförlagd kabel
För markförlagda ledningar krävs inget regelbundet underhåll. Vid behov kommer avverkning att ske ovanför
kabelschaktet i och med att större buskar och träd inte ska växa i ledningens direkta närhet. Detta för att
undvika att större rötter växer ner i kabelschaktet.

3.7.3 Samråd vid underhåll
I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer
Sökanden att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive
2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

3.8 Avveckling och rivningsarbeten
Befintliga ledningar mellan vinkelpunkten norr om Håbo-Tibble och Håtuna planeras att raseras när de nya
ledningarna tagits i drift. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt
gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.

De flesta av stolparna är försedda med stag, dessa är i sin tur förankrade antingen med stålöglor direkt i
berget eller med stagförankringar bestående av impregnerade träslipers som är nedgrävda i marken på ett
djup av ca 2 meter.
Vid rivning av ledningen lossas först faslinorna från stolparnas isolatorer, varefter linorna dras in och spolas
upp på trummor. Detta görs släpfritt, dvs. utan att linorna släpas i marken. Isolatorer och reglarna demonteras
från stolpbena och lyfts ner med hjälp av grävmaskin eller kran. Därefter dras trästolparna upp ur marken med
gripklo monterad på grävmaskin.
Alla stagförankringar i berg tas bort. Eventuellt kreosotimpregnerade stagförankringar i mark grävs upp och
synlig kreosotförorenad jord kring ledningsstolpar tas bort. På enskilda platser kan det finnas tydliga
motstående platsspecifika intressen som överväger nyttan med att gräva upp marken kring stolpar och
stagförankringar. I dessa fall genomförs de åtgärder som ger minst påverkan på miljön i det aktuella området.
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Bergöglor och förankringsjärn i berg kapas i nivå med bergytan. Marken vid stolpplatser återställs normalt
med befintliga massor och omgivande vegetation tillåts växa in över ytan.
Nedtagna stolpar, stålreglar, staglinor, stagförankringar, isolatorkedjor och övriga montagedetaljer
transporteras bort från ledningen företrädesvis med skogsmaskiner typ skotare försedda med lastbilsflak.
Material transporteras till upplagsplatser vid farbar väg där raserat material sorteras i olika fraktioner för att
därefter omhändertas enligt gällande lagar och förordningar.
Planerade åtgärder innebär att markskador kan uppstå när arbetsmaskiner kör i ledningsgatan och längs
befintliga vägar i området. För att undvika att omgivningspåverkan uppstår avser Sökanden att genomföra ett
samråd enligt 12 kap. 6 § samt enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen för den planerade rivningen av ledningen.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMDA EFFEKTER
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.
Genomgång av berörda intressen längs ledningssträckningen har gjorts via bland annat
Riksantikvarieämbetets Fornreg, Skogsstyrelsens Skogens pärlor och Länsstyrelsens webbgis. Information
har även hämtats från Täby samt Upplands Väsby kommuners hemsidor.
De planerade projekten innebär att ledningar antingen är befintliga, konstrueras parallellt eller i närheten av
befintliga ledningar, eller konstrueras parallellt med befintliga ledningar som ska ersättas. I alla ovan
beskrivna fall medförs en totalt sett mindre påverkan än ny ledning i ny sträckning. Huvuddelen av aktuellt
projekt planeras i redan bruten mark. Där alternativ utreds samt sträckan mellan Granby och Sigtuna planeras
ledningen i obruten mark.
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter, görs även en övergripande bedömning av den påverkan som
verksamheten kan tänkas utgöra.

4.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer
De aktuella ledningsprojekten berör kommunerna Upplands-Bro, Knivsta och Sigtuna. Ledningarna berör inte
några gällande eller pågående detaljplaner. De bedöms vara förenliga med befintliga översiktsplaner.
Markanvändningen mellan Odensala, Sigtuna och Håtuna utgörs av både åker- och jordbruksmark samt flera
större inslag av skogsmark, till stor del i Sigtuna kommun.
Ledningssträckningen mellan Odensala och Sigtuna korsar vattendraget Lövstaån som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vattendrag. Vattendraget har kvalitetskrav god kemisk samt god ekologisk status.
Ledningssträckningen mellan Sigtuna och Håtuna sträcker sig över Mälaren-Skarven som omfattas av
miljökvalitetsnormer för sjöar. Området har kvalitetskrav god kemisk samt god ekologisk status.
Ledningssträckningarna korsar flera vägar, både statliga och enskilda. Sträckningarna korsar även järnväg
mellan Märsta och Uppsala som är ett riksintresse för befintlig järnväg.
Ledningssträckningarna ligger inom MSA-yta (Minimum sector altitude) för Arlanda, Bromma och Uppsala
flygplats. Sträckningarna ligger inom två av Försvarets områden med särskilt behov av hinderfrihet (Arlanda
och Håtuna). Inom dessa områden är Försvarsmakten restriktiv med att tillåta nya objekt högre än 20 meter.
Sträckningarna berör flera markavvattningsföretag samt en väg för transport av farligt gods.
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4.1.1 Bedömd påverkan och effekter
Ny- och ombyggnation och spänningshöjning av befintliga ledningar bidrar till samhällsnytta genom att
Sökanden kan möta det ökande kapacitetsbehovet och att en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.
De planerade ledningarna bedöms inte påverka möjligheten för befintliga eller kommande kommunala planer
eller expansioner. Detta främst då få planer berörs samt då översiktsplaner inte står i strid med de planerade
ledningarna. Utöver det planeras befintliga ledningar spänningshöjas i befintlig sträckning eller intill befintliga
sträckningar vilket samlar intrånget.
Under anläggningsfasen kommer korsningar med väg och järnväg att ske i enlighet med gällande lagstiftning.
Om arbeten behöver ske inom Trafikverkets vägområden eller fastigheter så kommer kontakt tas med
myndigheten.
Ledningarna bedöms inte utgöra ett flyghinder då området redan idag har en tät infrastruktur av kraftledningar
och andra höga objekt.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas.
Sökanden bedömer att ombyggnationen och spänningshöjningen skulle medföra en stor positiv påverkan för
samhällsnyttan samt obetydlig påverkan på den befintliga markanvändningen.

4.2 Naturmiljö
Värdefulla naturmiljöer inom 50 meter från ledningssträckorna har identifierats. Se Fel! Hittar inte
referenskälla. och 3 nedan samt Bilaga 2.

4.2.1 Berörda intressen av respektive alternativ
I Fel! Hittar inte referenskälla. nedan redovisas identifierade naturmiljöer i närheten av
ledningssträckningarna (inom 50 meter).
Kart-ID
NvP 1
ÄoB 1

Namn
Stråket Skottsila-Forsby

Beskrivning
Klass 3
Restaurerbar

Berört alternativ
Alternativ 1,2
Alternativ 2a

SS 1

Typ av intresse
Naturvårdsprogram
Ängs- och
betesmark
Sumpskog

Tomtasjön

Alternativ 1

NvP 2

Naturvårdsprogram

VI 1
DVO 1

Vindkraft fåglar
Djur- och
växtskyddsområde
Sumpskog
Naturvärde
Skoglig värdetrakt
Riksintresse rörligt
friluftsliv

Garnsviken och
angränsande backar
Garnsviken-Alasjön
Garnsviken

Lövskog, blandat
eller ospec
Klass 2
Kungsörn vintertid
Fågelskydd

Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna

Barrskog
Mälaren

Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna

Fem träd i en allé
Restaurerbar

Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna

Kärrskog
Kärrskog

Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna

SS 2
NV 1
SV 1
RI Fri 1

Allé 1
ÄoB 2
SS 3
SS 4

Träd i allé
Ängs- och
betesmark
Sumpskog
Sumpskog

500M.N.Kumlamossen
N 8970-1998
Mälaren med öar och
strandområden i
Stockholms län

1,5KM.Ö.Bärmö
Dumbasjön
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Odensala - Sigtuna

Sumpskog
Naturreservat

400M.S.Dumbasjön
Hällsboskogen

Strand 1

Strandskydd
utvidgat
Strandskydd
utvidgat
Skyddsvärda
trädmiljöer

511-39849-2012

Sigtuna – Håtuna

511-39869-2012

Sigtuna – Håtuna

Strand 2
SVTM 1

Kärrskog
Äldre skog, ca 100
år

Odensala – Sigtuna
Odensala – Sigtuna

SS 5
NR 1

Välskött Allé

Sigtuna – Håtuna

4.2.1.1 Fåglar
Luftledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med ledningarna.
En fågelinventering har genomförts under vår/sommar 2019. Analys av denna pågår. Sökanden kommer att ta
hänsyn till eventuella värden som observerats. Skyddsåtgärder kommer att vidtas vid behov. En utförlig
konsekvensbedömning med avseende på fågellivet kommer att presenteras i kommande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

4.2.2 Bedömd påverkan och effekter
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed
ledningen vilket medför till att naturtypen förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade
fuktighetsförhållanden. Skogsgatan underhålls även genom regelbunden röjning av vegetation och avverkning
av kantträd utanför den egentliga gatan som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada
ledningen. Avverkningen medför att livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. Vissa arter som
kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och hävdgynnade
arter kommer att etableras. Vid sanka marker kan körskador uppstå till följd av körning med arbetsmaskiner i
ledningsgatan.
Naturmiljön som riskeras påverkas av ny ledningssträckning utgörs framförallt av de skogsområden som
utgörs av naturvårdsprogram samt identifierade naturvärden. Påverkan på dessa består i huvudsak av
avverkningsbehovet samt anläggningspåverkan vid eventuell etablering av stolpar inom utpekade värdefulla
naturmiljöer och även risken för körskador.
Nybyggnation samt spänningshöjning Odensala – Sigtuna – Håtuna planeras huvudsakligen i anslutning till
befintliga ledningsgator där naturmiljön redan är påverkad och delvis anpassad till de förhållanden som råder i
en ledningsgata. Trots detta kommer avverkning av skog att behöva utföras för anläggande av den nya
kraftledningen. För att minimera markintrånget avser Sökanden att använda enbenta stolpar med vertikalt
placerade faslinor. Enbenta stolpar innebär att den horisontella utbredningen av ledningarna blir mindre och
att en större areal av tidigare ianspråktagen skogsmark kommer att återgå genom att den befintliga ledningen
avvecklas helt på motsvarande sträcka. Den alternativa stolputformningen, portalstolpar, medför en bredare
skogsgata. Detta utförande kommer endast att väljas om det är fördelaktigt ur miljösynpunkt, efter en
avvägning av konsekvenser för alla miljöaspekter.
Ledningsträckningarna bedöms kunna projekteras så att påverkan på värdefull naturmiljö blir begränsad.
Eventuella stolpplaceringar omfattas ej av samrådet vid denna tidpunkt, Sökanden kommer att eftersträva
stolpplatser utanför berörda sanka marker samt återställa ev. körskador till ursprungligt skick. I den
utsträckning som uppgifter finns tillgängligt i detta skede bedömer Sökanden att alla alternativen skulle
medföra en liten påverkan på naturmiljön.
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Sökanden har under sommaren 2019 låtit genomföra en naturvärdesinventering längs med planerade
sträckningar Odensala – Sigtuna. Resultaten från naturvärdesinventeringen redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Inom ramen för anläggningsfasen planeras körvägar och uppställningsplatser för att minimera påverkan på
naturintressen. Ingen körning får ske i korsande vattendrag, vid passage över vattendrag ska tillfälliga eller
permanenta broar nyttjas. Träd och buskar lämnas i den mån det är möjligt i vattendragens strandzon.
Stolpplaceringar anpassas även för att minimera påverkan på naturmiljön. Påverkan på naturmiljön under
driftsperioden redovisas närmare i kommande MKB samt miljöåtgärdsplan.
För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida
reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan en åtgärd som
väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid dessa samråd föreslås lämpliga försiktighetsåtgärder för
att undvika att skada uppstår.

4.3 Kulturmiljö
Alternativ 1 och 2 samt ny ledning Odensala – Sigtuna sträcker sig igenom Vassunda som är riksintresse för
kulturmiljövård. Området Vassunda är också utpekat som regionalt kulturmiljöintresse.
Ny ledning Odensala – Sigtuna sträcker sig igenom Haga-Venngarn som är riksintresse för kulturmiljövård.
Spänningshöjning av sträckan Sigtuna – Håtuna sträcker sig genom Håtuna – Håbo – Tibble som är
riksintresse för kulturmiljövård.
Kulturmiljöintressen i förhållande till sträckningarna kan studeras i Bilaga 3.

4.3.1 Kulturhistoriska lämningar
Längs ledningssträckan mellan Odensala – Sigtuna - Håtuna förekommer totalt 31 kända kulturhistoriska
lämningar varav 14 är fornlämningar.
Tabell 1. Kulturhistoriska lämningar inom 50 meter från ledningssträckningarna. Antikvariska bedömningar är:
Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL), Möjlig fornlämning (ML) samt Fornlämning (F).
Objektnr
(enligt
lämningsNr)
/Kart ID
L2016:3568
L2016:4370
L1943:6449
L1943:6423
L1943:5750
L1943:9478
L1940:7410
L1940:7930
L1941:172
L1940:6955
L1943:9603
L1943:6041
L1942:52
L1942:9898

Antikvarisk
bedömning

Beskrivning

Berört
sträcka/alternativ

F
F
F
F
ÖKL
F
Saknas
Saknas
ML
F
F
F
ÖKL
F

Lägenhetsbebyggelse, torplämning
Stensättning
Hägnadssystem
Hägnadssystem
Stensättningsliknande lämning
Runristning
Lägenhetsbebyggelse
Lägenhetsbebyggelse
Lägenhetsbebyggelse
Hägnad, stensträng
Hägnadssystem
Källa
Stensättningsliknande
Gravfält

Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Alt 2
Alt 2b, c, d
Alt 2b, c, d
Alt 2b, c, d
Alt 2c
Alt 1
Alt 1
Alt 1
Alt 1
Odensala - Sigtuna
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L1941:94
L1941:95
L1941:29
L1941:96
L2017:3747
L2017:4415
L2017:3728
L2017:3729
L2017:3590
L2017:4270
L2017:4577
L2017:4039
L2013:2872
L2015:3138
L2013:3911
L2013:2874
L2016:1541

ÖKL
ÖKL
MF
MF
F
F
MF
F
F
MF
MF
ÖKL
ÖKL
MF
MF
ÖKL
F

Husgrund
Plats med tradition
Fossil åker
Lägenhetsbebyggelse
Hägnad
Färdväg
Färdväg
Färdväg
Gravfält
Fossil åker
Hägnad
Fornlämningsliknande lämning
Gränsmärke
Lägenhetsbebyggelse
Färdväg
Fossil åker
Gravfält

Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Odensala - Sigtuna
Sigtuna – Håtuna
Sigtuna – Håtuna
Sigtuna – Håtuna

4.3.2 Bedömd påverkan och effekter
Ledningssträckningarna berör tre riksintressen för kulturmiljövården. Där riksintressena berörs finns redan
befintliga ledningar och ytterligare luftledningar bedöms inte påverka kulturmiljön till någon större del.
Vid nybyggnation kommer placering av stolpar planeras för att minimera påverkan på kulturhistoriska
lämningar. Normalt är det inte några svårigheter att undvika kulturhistoriska lämningar eftersom ledningarnas
spannlängd kan varieras i relativt stor utsträckning. Om några fornlämningar bedöms påverkas av planerade
ledningar kommer samråd enligt Kulturmiljölagen att ske med länsstyrelsen.
Nybyggnation av kraftledningar kan leda till direkt fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar genom att
körning sker på dem eller att upplag placeras på lämningar. Vid underhåll eller eventuell framtida reparation
av ledningen kan även fysisk påverkan på lämningar uppstå.
För att undvika fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar som är lokaliserade i eller i anslutning till
ledningsgatan i anläggningsskedet, kommer de lämningar som riskerar att påverkas märkas ut i fält innan
anläggnings- och raseringsarbeten påbörjas. Sökandens utgångspunkt är att ingen körning kommer att ske
över eller i direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Vid
ett eventuellt intrång i fornlämningar eller i närområdet till fornlämningar är det i första hand länsstyrelsen som
avgör hur stort fornlämningsområdet ska vara enligt 2 kp. 2 § kulturmiljölagen.
Om det vid arbete med ledningen skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del
av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen.
Med ovannämnda försiktighetsåtgärder bedöms påverkan på kulturmiljön bli liten.

4.4 Friluftsliv och landskapsbild
Planerad ny ledning mellan Odensala – Sigtuna sträcker sig igenom utkanten av Mälaren med öar och
strandområden i Stockholms län som är riksintresse för rörligt friluftsliv. Spänningshöjning mellan Sigtuna –
Odensala korsar samma riksintresse där ledningssträckningen korsar Sigtunafjärden.
Riksintresset samlar natur och kulturvärdena kring Mälaren med öar och strandområden. Riksintresset kan
ses i bilaga 2.
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Ledningssträckningarna berör inga områden som är utpekade för landskapsbilden.

4.4.1 Bedömd påverkan och effekter
Sträckan mellan Odensala – Sigtuna – Håtuna passerar genom Mälaren med öar och strandområden i
Stockholms län som är riksintresse för rörligt friluftsliv. En luftlednings påverkan på friluftslivet bedöms bestå i
dels den landskapsbildspåverkan som ledningen medför dels av de temporära störningar som uppkommer för
det lokala friluftslivet i samband med eventuella arbeten på ledningen. En luftledning påverkar
landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen av ledningsgatan. Där luftledningen går genom
skogsmark exponeras den generellt sett mindre än där den går över öppen mark.
Mellan Odensala och Sigtuna påverkas landskapsbilden då den nya ledningen kommer att utgöra ett nytt
visuellt intrång. Den planerade ledningssträckningen går parallellt med SvK:s stora ledning. SvK:s ledning ger
idag ett stort intrång med stolpar med ca 45 meter breda reglar varför planerad ledning parallellt med denna
inte bedöms medföra någon större ytterligare påverkan.
Mellan Sigtuna och Håtuna behålls befintlig ledningsstruktur och ledningar byggs om parallellt med befintliga
ledningar. Detta bedöms inte medföra någon större påverkan.
Korsningen med vägarna utgör de platser där ledningen kommer vara mest synlig.
Nybyggnation samt spänningshöjning bedöms medföra en liten påverkan på friluftslivet och landskapsbilden.

4.5 Boendemiljö
Inom 100 meter från luftledningssträckningarna mellan Odensala – Sigtuna – Håtuna återfinns 12 bostadshus
varav det närmsta är beläget ca 20 meter från planerad sträckning, se Tabell 2 nedan.
Tabell 2. Bostadshus inom 100 meter från ledningssträckningarna.
Fastighetsbeteckning
Vickeby 2:6
Vickeby 1:18
Skottsila 2:4
Skottsila 2:11
Berga 1:5
Berga 1:8
Berga 1:6
Skålsta 5:1
Skålsta 6:12
Skålsta 2:12
Skålsta 2:14
Haga-Kumla 1:8

Avstånd till kraftledning (ca
meter)
75
55
35
70
60
90
90
20
80
40
80
40

Berörs av sträckning
Alt 2a
Alt 2a
Alt 2b, c, d
Alt 2b, c, d
Alt 2c, d
Alt 2c, d
Alt 2c, d
Alt 2c
Alt 2c
Alt 2c
Alt 2c
Odensala - Sigtuna

4.5.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
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För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl. a deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till MKB kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella ledningsträckningen.
Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n

4.5.2 Bedömd påverkan och effekter
Närmsta bostadshus för aktuella ledningsträckningar är beläget på ca 20 meters avstånd från
ledningssträckningarna. Det är på sträckan för planerade ny ledning mellan Odensala – Sigtuna där ledningen
planeras byggas parallellt med SvK:s befintliga ledning.
En bedömning huruvida de planerade ledningarna kan komma att påverka magnetfältet i området görs i
kommande MKB.
Påverkan på boendemiljön kommer bedöms i dagsläget som liten.
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4.6 Risk och säkerhet
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat
och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.
Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och
underhållsarbeten.

4.7 Jämförelse av alternativ
Fem alternativ presenteras mellan Grindstugan och Örby. Alternativ 1 är längst medan alternativ 2c är kortast.
Fördelarna med alternativ 1 är att det inte går i närheten av några bostadshus. Alternativet går i huvudsak i
skogsmark vilket minskar visuell påverkan. Vad Sökanden känner till idag har alternativet liten påverkan på
naturmiljö, det berör en känd sumpskog samt naturvårdsprogrammet Stråket Skottsila-Forsby. Även de andra
alternativen berör området från naturvårdsprogrammet. Likt de andra alternativen berör alternativ 1
riksintresse för kulturmiljövård. Alternativet berör fyra utpekade fornlämningar.
Fördelar med alla varianter av alternativ 2 är att de till en större del följer SvK:s befintliga ledning jämfört med
alternativ 1. På så sätt samlas intrånget till en plats där intrång redan finns.
Det finns för och nackdelar med de olika alternativen 2a-d. Exempelvis är fördelen med 2c att det är det
kortaste alternativet samt att det nyttjar befintlig infrastruktur genom parallellgång hela vägen mellan
Grindstugan till Örby. Nackdelen är att det sträcker sig närmre bostadshus än de andra alternativen, som
närmast ca 20 meter. Alternativ 2a och 2b går i parallellgång med SvK:s ledning till stor del samt undviker
bostadshus i största möjliga mån.
Alternativ 2a berör en utpekad ängs- och hagmark. I övrigt berör alternativen 2a-d endast ovan nämnda
område från naturvårdsprogrammet.
Av alternativen 2a-d berör alternativ inga kända fornlämningar medan de andra tre alternativen berör en
fornlämning
Sökanden har valt att inte förorda något alternativ på sträckan mellan grindstugan och Örby då inget av dem i
dagsläget bedöms vara avsevärt bättre än något annat. Som nämnt inväntas resultaten av en
naturvärdesinventering varför den slutliga påverkan på naturmiljön för respektive alternativ i dagsläget inte
kan avgöras.

4.8 Samlad bedömning
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå som följd av nybyggnation samt spänningshöjning av kraftledningar
Odensala – Sigtuna – Håtuna sammanfattas i Tabell 3 nedan.
Tabell 3. Sammanfattning av bedömd miljöpåverkan
Bedömd Aspekt

Bedömning miljöpåverkan

Samhällsnytta, markanvändning och planer

Stor positiv påverkan

Naturmiljö

Liten

Kulturmiljö

Liten

Friluftsliv och landskapsbild

Liten
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Boendemiljö och elektromagnetiska fält

Liten

Totalt sett bedömer Sökanden att nybyggnationen samt spänningshöjning av ledningar Odensala – Sigtuna –
Håtuna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ledningssträckningarna är relativt långa och sträckan
Odensala-Sigtuna berör till viss del obruten mark. Ledningssträckningarna kommer att projekteras så att
påverkan på naturmiljön blir så liten som möjligt. En mer ingående beskrivning och bedömning av miljöeffekter
för projektet och tekniskt utförande kommer att framgå av kommande MKB.

5 FORTSATT ARBETE
Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden, samt bemötanden av
dessa, i en samrådsredogörelse.
Sökanden kommer genomföra en specifik miljöbedömning och inleda arbetet med en fullskalig MKB. Den
framtagna MKB:n utgör bilaga till koncessionsansökan som kommer att skickas in till
Energimarknadsinspektionen (Ei) för beslut om tillstånd för ledningen.

6 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB
Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB som ska tas fram vid bedömning att projektet kan antas
medföra BMP:
•

Inledning
- Bakgrund och behov

•

Tillståndsprocessen
- Annan lagstiftning
- Genomförda samråd
- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

•

Alternativutredning
- Avfärdade alternativ
- Val av sträckningsalternativ

•

Utformning och teknisk beskrivning
- Teknisk utformning
- Sträckningsbeskrivning
- Byggnation
- Markbehov
- Drift och underhåll
- Rasering av befintlig ledning

•

Nuläge och konsekvenser för förordat alternativ (hänsynsåtgärder och konsekvenser)
- Strömförsörjning och redundans
- Markanvändning, bebyggelse, planer
- Resurshushållning
- Miljömål
- Miljökvalitetsnormer
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-

Naturmiljö
Kulturmiljö
Landskapsbild
Friluftsliv
Boende, hälsa och säkerhet
Infrastruktur

•

Nuläge och konsekvenser för alternativ sträckning
Samma som för förordat alternativ

•

Kumulativa konsekvenser

•

Samlad bedömning

•

Skyddade arter

•

Referenser
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Odensala

Sigtuna

Odensala - Sigtuna - Håtuna
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Planerad sträckning ny 130 kV ledning
Alternativ 1 (ny 130 kV ledning)
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Alternativ 2 a,b,c,d (ny 130 kV ledning)
Spänningshöjning till en 130 kV ledning
Ombyggnation till dubbel 130 kV ledning
Sweco Energy AB
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdragsnummer: 15004366-003
Skala: 1:50 000 (A3)
Datum: 2019-09-20
©Lantmäteriet MS2013/04895
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Kommunstyrelsen

Svar i myndighetsdialog avseende ny 400 kVledning Hamra-Överby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i myndighetsdialog enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.

Sammanfattning
Svenska kraftnät har bjudit in kommunen till en tidig myndighetsdialog inför
samråd och ansökan om nätkoncession för ny 400 kV-ledning som planeras
mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun.
Den nya stamnätsförbindelsen ska ersätta befintlig ledning för 220 kV som
idag går mellan stationerna. Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som
Svenska kraftnät gör inom projektet ”Storstockholm Väst” för att säkra den
framtida elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen. Två
utredningskorridorer utreds som möjliga för den nya ledningen.
Upplands-Bro kommun förordar i detta skede inte något av alternativen
eftersom de fulla konsekvenserna inte är utredda. Kommunen översänder
kompletterande information kring de två utredningskorridorerna och påtalar
behovet av förtydligande kring beroenden och samordning med pågående
avgränsningssamråd om Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt för
sträckan Odensala-Sigtuna-Håtuna. Se även aktuellt ärende KS 19/0500.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.



Svenska kraftnäts underlag för myndighetsdialog inför samråd och
ansökan om nätkoncession för linje mellan Hamra och Överby den 26
september 2019.



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Ärendet
Svenska kraftnät har bjudit in kommunen till en tidig myndighetsdialog inför
samråd och ansökan om nätkoncession för ny 400 kV-ledning som planeras
mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun.
Upplands-Bro kommun har fått förlängd svarstid i ärendet till den 22
november.
Bakgrund
Den nya stamnätsförbindelsen ska ersätta befintlig ledning för 220 kV som
idag går mellan stationerna. Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som
Svenska kraftnät gör inom projektet ”Storstockholm Väst” för att säkra den
framtida elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen.
Två utredningskorridorer utreds som möjliga för den nya ledningen mellan
Hamra och Överby. Syftet med myndighetsdialogen är att inhämta ytterligare
information inför val av den korridor som senare kommer att ingå i ett
avgränsningssamråd som är planerat till år 2020.
Ett inledande möte har hållits mellan tjänstepersoner från Upplands-Bro
kommun och Svenska kraftnäts representanter. Vid detta möte framhöll
kommunen att det är svårt att överblicka konsekvenserna av de två olika
korridorvalen eftersom utredningskorridor 1 delvis sammanfaller med
pågående avgränsningssamråd om Vattenfall Eldistribution ABs
kraftledningsprojekt för sträckan Odensala-Sigtuna-Håtuna. Se även aktuellt
ärende KS 19/0500. Ett val av utredningskorridor 2 skulle inte innebära att
fortsatt påverkan inom utredningskorridor 1 kan uteslutas. Och blir det
kumulativa effekter av flera spänningshöjningar samtidigt om
utredningskorridor 1 väljs? Beskrivning av bland annat detta saknas helt i
underlaget.
Behov av mer information och samordning
Upplands-Bro kommun förordar i detta skede därför inte något av alternativen
eftersom de fulla konsekvenserna inte är utredda. Kommunen översänder
kompletterande information kring de två utredningskorridorerna och påtalar
behovet av förtydligande kring beroenden och samordning med Vattenfalls
pågående ärende.
Utredningskorridor 1
Kommunen upplyser om den gällande fördjupade översiktsplanen för
landsbygden, FÖP 2016. Se kommunens webbsida: www.upplandsbro.se/landsbygdsplan.
I FÖP 2016 görs tydligt att förutom den inverkan som beskrivs i underlaget
från Svenska kraftnät så påverkas även områden som i översiktsplanen pekas ut
för ny bebyggelse och som gröna kopplingar. Till exempel ”Killingestråket”,
och ”området mellan Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby”. Se kartorna
”Bebyggelseutveckling” på sidan 47, ”Gröna kopplingar” på sidan 73,
”Kulturmiljöer ur ÖP 2010” på sidan 89 samt ”Landskapsanalys” på sidan 91
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som med tillhörande beskrivningar är extra relevanta. Digitala kartskikt kan om
så önskas översänds separat.
I underlaget från Svenska kraftnät förs vidare ett resonemang om att eftersom
utredningskorridor 1 följer befintlig ledningsgata så är det sannolikt att den
uppfattas som en del av den nuvarande landskapsbilden och påverkan bedöms
därför bli liten. Kommunen vill dock påtala att själva Riksintresset för
kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35] till stor del handlar om
landskapsbilden samt att befintliga ledningar inte har prövats mot det
riksintresset. I Svenska kraftnäts underlag gällande kulturmiljö finns endast
hänvisningar till fornlämningar och kulturhistoriska lämningar.
Det vore därför rimligt med större uppmärksamhet på effekterna på
landskapsbilden inom riksintresset för kulturmiljövården. Om
utredningskorridor 1 väljs bör också utformningen ske med ovanstående i
åtanke. Längden på den markförlagda ledningssträckan kan till exempel
diskuteras. Inte bara skada på, utan även möjlighet att stärka, riksintresset bör
behandlas.
Utredningskorridor 2
Även i detta alternativ påverkas områden som i översiktsplanen pekas ut för ny
bebyggelse och som gröna kopplingar. Till exempel ”Lunda” och ”Näshagen”.
Se tidigare hänvisningar till kartor och textavsnitt i FÖP 2016.
Svenska kraftnät skriver i detta alternativ att påverkan på landskapsbilden
bedöms bli stor och kommunen håller med om detta. I stället för att gå genom
storskaligt uppbrutet slättlandskap leds här ledningen framför allt genom
mosaikartat dalgångslandskap och skogslandskap.
Kommunen informerar också om pågående mål nr P 12383–18 i mark- och
miljööverdomstolen. Det gäller överklagan av tillstånd för bergtäkt samt
bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten
Kvarnnibble 2:53.

Barnperspektiv
Både bostads- och fritidshusbebyggelse finns nu och kommer att utvecklas i
det direkta närområdet till föreslagna ledningskorridorer. Upplands-Bro ska
fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till närrekreation och
friluftsliv utvecklas. Bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna för de två olika utrednings-korridorerna
belyses även ur ett barnperspektiv. Det vore önskvärt att detta fanns med som
en egen rubrik i Svenska kraftnäts underlag.
Samhällsbyggnadskontoret
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering

Bilagor
1 Svenska kraftnäts underlag för myndighetsdialog inför samråd och ansökan
om nätkoncession för linje mellan Hamra och Överby den 26 september
2019.
Beslut sänds till
 Svenska kraftnät, adress: registrator@svk.se
 Bygg- och miljönämnden
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el.
Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning.
Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Svenska kraftnät har drygt 600 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i Stockholm. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå.
Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och
underhåll av stamnätet runt om i landet.
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.

Kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.
Omslagsfoto
Matilda Schön
Org. Nr 202 100-4284
SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se

PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Svenska kraftnät
Projektledare och tillstånd
Markåtkomst
Teknik
Kommunikation

Matilda Schön
Fredric Abrahamsson
Anders Danell
Elin Drugge

Pöyry Sweden AB
Projektledare/MKB-handläggare
MKB-handläggare
MKB-handläggare
MKB-handläggare

Karolina Karlsdotter och Thorun Berg
Sarah Loukkola
Birgitta Olanders
Ewelina Szafran-Kozdrój

Sahléns Kart- och GIS-konsult AB
GIS				

Maria Sahlén

FÖRORD
Svenska kraftnät planerar att ersätta den nuvarande 220 kVförbindelsen mellan Hamra och Överby med en ny 400 kVledning. Syftet är att öka överföringskapaciteten och säkra
den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen. Den nya
ledningen är en del av Storstockholm Väst som syftar till att
uppgradera stamnätet från 220 kV till 400 kV i den västra
delen av Stockholmsregionen. Ledningen beräknas tas i drift
år 2029.
Detta dokument utgör underlag för myndighetsdialog och
är det första steget i Svenska kraftnäts process för att
komma fram till den sträckning för den nya kraftledningen
som innebär minsta intrång för människors hälsa och miljön.
Myndighetsdialog hålls med berörda myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Därefter hålls samråd där alla som kan
tänkas bli berörda av den nya ledningen får möjlighet att
yttra sig om projektet.

SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät planerar för en ny 400 kV-förbindelse mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna
kommun. Elförbindelsen ska ersätta de 220 kV-ledningar
(RL6 S5 och RL6 S6) som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby (se Figur 1). Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som Svenska kraftnät gör inom
projektet Storstockholm Väst för att säkra den framtida
elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen.
Kraftledningarna som ersätts är byggd på 1930- och 1950talet och är därutöver i behov av förnyelse.
I detta underlag för myndighetsdialog beskrivs två utredningskorridorer (1 och 2) som utreds som möjliga för den nya
ledningen mellan Hamra och Överby. Utredningskorridorerna
är uppdelade i delsträckor (A-F) som vidare möjliggör sex
alternativa sträckningskorridorer mellan Hamra och Överby,
se Figur 11. Delsträckorna är helt eller delvis gemensamma
för alternativen, se Figur 10 (sid 18). I den samlade bedömningen redovisas utredningskorridorerna och dess delsträckor som sex möjliga sträckningskorridorer mellan
Hamra och Överby.
Då stora delar av utredningsområdet sammanfaller med
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt samt riksintressen för totalförsvarets militära del behöver projektet göra
vissa anpassningar vad gäller till exempel stolphöjd och nya
markanspråk.

Efter genomförd myndighetsdialog sammanställer Svenska
kraftnät ett lokaliserings-PM. Inkomna synpunkter från myndighetsdialogen tillsammans med information från förprojekteringens byggbarhetsanalys för de olika
utredningskorridorerna ligger till grund för beslut om utbyggnadsförslag. Nästa steg är sedan att genomföra ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-31 §§ miljöbalken med berörda
länsstyrelser, kommuner, övriga för projektet berörda myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och allmänhet. Avgränsningssamrådet är planerat till år 2020. Efter det
sker vidare tekniska utredningar, fältutredningar och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning som ligger till grund
för den koncessionsansökan som ska lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Byggstart sker först när tillstånd
erhållits och är i dagsläget preliminärt beräknad till år 2026.
Idrifttagning är i dagsläget beräknad till 2029.
Projektet är i ett tidigt skede. Detta innebär att konsekvenserna vid den slutliga bedömningen i tillståndsansökan
kan komma att ändras på grund av bland annat tillkommande
information och kommande fördjupade utredningar.

Figur 1. Befintliga 220 kV- och 400 kV-kraftledningar mellan Hamra och Överby.
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1

INLEDNING

1.1

Svenska kraftnäts uppdrag

Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft
och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen.
Svenska kraftnäts uppdrag kan sammanfattas i följande fyra
punkter:
>> Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el
på stamnätet enligt de mål för driftsäkerheten som har
anvisats av regeringen.
>> Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
>> Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad
för el.
>> Verka för en robust elförsörjning.

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandels aktörer.

1.2

Bakgrund till planerad ledning

För att långsiktigt upprätthålla driftsäkerheten i stamnätet i
Stockholmsområdet behöver Svenska kraftnät förstärka
nätet i den västra delen av länet. Förstärkningsprojektet
består av ett antal nya ledningar och stationer och benämns
Storstockholm Väst. Den planerade elförbindelsen mellan
Hamra och Överby ingår i Storstockholm Väst.
Sedan 2008 genomför Svenska kraftnät, i samarbete med
Vattenfall Eldistribution och Ellevio flera förstärkningar av
både regionnätet (70–220 kV) och stamnätet (220–400 kV)
inom projektet Stockholms Ström. Eftersom elbehovet i
Stockholmsregionen förändras över tid, gör Svenska kraftnät
löpande analyser för att säkerställa att det finns tillräcklig
med kapacitet i elsystemet. Omfattande nätanalyser utförda
under år 2013-2014 visade att de planerade investeringarna i
projektet Stockholms Ström inte var tillräckliga för att långsiktigt trygga driftsäkerheten och elförsörjningsbehovet.
I februari 2016 tog därför Svenska kraftnäts styrelse
beslut om ytterligare förstärkningar i de västra delarna av
stamnätet i Stockholm, projektet Storstockholm Väst. Förstärkningsprojektet innebär att det befintliga ledningsstråket
Odensala–Överby–Beckomberga–Bredäng–Kolbotten byggs
om från 220 kV till 400 kV. I projektet ingår också en
ombyggnad av ledningen Hamra-Överby från 220 kV till 400
kV.
Tillsammans med de förstärkningar som görs inom projektet Stockholms Ström, bidrar Storstockholm Väst till att
elnätet är robust och driftsäkert även i framtiden, både vid
normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten.
Det betyder att risken för elavbrott minskar. Möjligheten att
göra planerade avbrott på stamnätet utan att andra elförbindelser överbelastas förbättras också.
Stationen Hamra är en central del i det svenska stamnätet
och därför lämpar den sig väldigt bra som en av matningspunkterna in mot Stockholm. Stationen Överby utgör idag en
knutpunkt för den regionala matningen i nordvästra Stockholm och matas idag av de befintliga 220 kV-ledningarna.
Den nya 400 kV-ledningen mellan Hamra och Överby är
en viktig del av projektet med att uppgradera stamnätet och
trygga den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.
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1.3

Avgränsningar

Detta underlag behandlar de aspekter som projektet i första
hand kan förväntas påverka. Dessa är bland annat bebyggelse, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, rekreation och
friluftsliv, naturresurser, infrastruktur och planförhållanden.
Utredningsområdet är begränsat till mellan stationerna
Hamra-Överby där behovet av ledningsförstärkning har identifierats. Utredningskorridorerna har generellt en bredd på
400 meter. Bredare korridor än 400 meter beror oftast på
svårframkomligt inom en del av korridoren och i vissa fall har
korridorerna gjorts smalare för att visa att Svenska kraftnät
inte avser att beröra särskilt känsliga områden som till exempel Natura 2000-områden.
Utredningskorridorerna berör Enköpings, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla kommuner i Uppsala och Stockholms län.

1.4

Metod

Till grund för underlaget för myndighetsdialog ligger skrivbordsstudier. För att hitta den bäst lämpade sträckningen har
flera alternativa utredningskorridorer studerats utifrån olika
aspekter, så som befintlig bostadsbebyggelse, natur- och kulturvärden, översikts- och detaljplaner med mera. Analysen
har mynnat ut i två utredningskorridorer uppdelade i ett antal
delsträckor. För att översiktligt beskriva och bedöma omgivningspåverkan har befintligt digitalt underlagsmaterial
inhämtats från Svenska kraftnät, länsstyrelserna, kommuner,
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket och Försvarsmakten.
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2 SÅ HÄR BYGGER VI VÅRA LEDNINGAR
2.1

Stamnätet

Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda ländernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för
att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas sammankopplade synkront1, vilket möjliggör en gemensam nordisk
balans- och reservhållning som är en förutsättning för en
gemensam elmarknad.
Växelströmsnäten kan kompletteras med, men inte ersättas av, likströmsförbindelser. Likströmsförbindelser används
främst för att koppla samman växelströmsnät som inte är
synkrona och/eller åtskilda av hav.
Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer
krav på omfattande förstärkningar av det svenska stamnätet
för att ny småskalig energiproduktion ska kunna anslutas.
Stora mängder förnybar elproduktion tillkommer både på
land och till havs. Växelströmsnäten måste göras starkare
både för att medge anslutning och överföring av de stora nya
produktionsvolymerna och för att klara anslutning av eventuella likströmsförbindelser med hög kapacitet inom växel-

Figur 3. Principskiss över en ledningsgata i skogsmark.
1. Synkront innebär att systemen har samma frekvens
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strömsnäten och till grannländerna. Det svenska stamnätet
med utlandsförbindelser och stamnätet i de nordiska grannländerna och Baltikum visas i Figur 4 (sid 10).

2.1.1

Ledningsgata

Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata,
se Figur 3. Utseendet på ledningsgatan regleras i särskilda
säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat en luftlednings faslinor hänga på en viss lägsta nivå ovan mark. För att
undvika risk för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader finns dessutom bestämmelser om minimiavstånd mellan luftledningar och byggnader.
Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk beror på vilken typ av terräng ledningen går igenom och därmed även av
vilken typ av stolpe som kommer användas. I åkermark
utgörs ledningsgatan av den yta som stolparna tar i anspråk.
Om ledningen behöver vinklas blir ytan större pga. behovet
av stag.
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Figur 4. De nordisk-baltiska transmissionsnäten.
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I skogsområden består ledningsgatan därtill av en röjd skogsgata (cirka 40 meter) och sidområden, se Figur 3. Skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att
vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell
säkerhetsrisk. Utanför skogsgatan (dvs. i sidområdena) tas
de kantträd bort som är så höga att de kan skada ledningen
om de faller. Sidområdena har ingen fastställd bredd.

2.1.2

Stolpar och ledningar

Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i
stål. I skogsmark används stagade portalstolpar och i jordbruksmark används ostagade portalstolpar, eftersom dessa
medför mindre markintrång än de bredare stagade portalstolparna, se Figur 5. I punkter där luftledningen byter riktning används så kallade vinkelstolpar, se Figur 6. Svenska
kraftnät använder sig emellanåt av enbenta stålstolpar med
fyra fotkonstruktioner (s.k. julgransstolpar), Figur 7.

Höjden på stolpar varierar beroende på terräng, spannlängd
(det vill säga avståndet mellan stolparna), närhet till bebyggelse och andra faktorer. Normalhöjden för de stolpar som
används är cirka 35 meter och avståndet mellan stolparna är
normalt 300-350 meter.
Luftledningar för växelström har tre faser. Nya luftledningar utförs vanligen som triplexledare, vilket innebär att
varje fas består av tre ledare. Jordningen av stolparna sker
genom att en jordlina grävs ned längs med hela ledningens
längd. I undantagsfall, om markförhållandena inte medger
längsgående jordlina, sker punktjordning vid stolpen.
Skyddsjordning av stolpar kommer att utföras i bebyggda
områden. I toppen av stolparna finns vanligen två topplinor
som fungerar som åskledare.

Figur 5. Exempel på stolpar: stagad A-stolpe (till vänster) och ostagad B-stolpe (till höger).

Figur 6. Exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe och till höger en traditionell vinkelstolpe.
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Figur 7. Illustration av julgransstolpe i stål bredvid en portalstolpe till höger.

Figur 8. Fundamentstyper: till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers och till höger ett bergfundament.

2.1.3

Fundament

Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fundament: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se
Figur 8. Val av fundamentstyp beror av de geotekniska och
hydrologiska förutsättningarna vid respektive stolpplats.
Varje stolpe och varje stag uppförs med separata fundament.
Ytan som påverkas vid anläggning av ett fundament varierar
med vilken stolptyp som används.
Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfundament. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller
stolparna på plats. Jordfundament till stagade stolpar består
oftast av prefabricerade betongfundament, medan det till
ostagade stolpar används platsgjutna betongfundament.
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2.1.4

Parallell- och sambyggnad

Parallellbyggda luftledningar utgörs av två eller flera luftledningar som byggts så nära varandra att de systemsäkerhetsmässigt kan påverka varandra. Ledningar kan dock vara
geografiskt parallella utan att ledningarna systemsäkerhetsmässigt betraktas som parallellbyggda om avståndet mellan
ledningarna är tillräckligt stort. Parallellbyggnad av flera
stamnätsledningar ska i största möjliga mån undvikas. Beroende på förutsättningarna för en planerad luftledning kan
undantag dock göras. I sådana fall ska en särskild studie
genomföras och ligga till grund för beslut om parallellbyggnad.
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För projekt Hamra-Överby har en sådan analys genomförts
och studien indikerar på att närbyggd parallellgång av den
nya 400 kV-ledningen med de sambyggda ledningarna som
redan finns i området kan hanteras ur ett systemstabilitetsperspektiv. De överlaster som kan uppkomma är möjliga att
hantera genom uppdateringar i angränsande stamnätsstationer.
När en och samma stolpe används för två eller flera luftledningar kallas utförandet för sambyggnad. Stamnätsledningar får inte sambyggas om det inte föreligger synnerliga
skäl. Sambyggnad innebär att en svaghet byggs in i elsystemet. En enstaka händelse, som t.ex. ett stolphaveri, kan då
medföra bortfall av båda ledningarna.

2.2

Generell omgivningspåverkan

Nedan beskrivs hur en luftledning generellt påverkar sin
omgivning. Hur planerad luftledning specifikt påverkar sin
omgivning i de olika utredningskorridorerna redovisas i
avsnitt 3.3.

2.2.1

Boendemiljö och bebyggelse

Den huvudsakliga miljöpåverkan med avseende på boendemiljö kommer av magnetfält och påverkan på boendemiljöns
känsla, estetik och karaktär.
För Svenska kraftnät är det viktigt att minimera påverkan
på boendemiljöer. Som ett hjälpmedel används Svenska
kraftnäts magnetfältspolicy, se avsnitt 2.3.2. Det går dock
inte alltid att undvika boendemiljöer helt eftersom ledningen
av markintrångs- och kostnadsskäl behöver byggas med så
rak sträckning som möjligt. Hur många bostäder i utredningskorridorerna som kommer att påverkas av magnetfält
som överstiger Svenska kraftnäts policyvärde 0,4 mikrotesla
kan inte fastställas i dagsläget eftersom den planerade ledningens exakta placering och utformning inte är bestämd.
Boendemiljön kan också påverkas genom att de boende
kan uppleva ledningen som förfulande eller störande. I enlighet med resonemanget ovan dras ledningen så långt bort
från boendemiljöer som möjligt och även i detta sammanhang är antalet bostadshus intill de olika utredningskorridorer en viktig bedömningsfaktor vid beslut om vilken
utredningskorridor som slutligen förordas.

2.2.2

Landskapsbild

En luftledning ger en oundviklig påverkan på landskapsbilden, såväl genom stolparna som genom den avverkade delen
av ledningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror
på hur väl luftledningen följer landskapsformen, omgivande
markanvändning och närhet till bebyggelse. Generellt exponeras luftledningen mindre när den går genom skogsmark
och följer områdets landskapsformer som dalgångar, vattendrag eller skiftesgränser. En luftledning som går i öppna landskap, över höjder och som avtecknar sig mot himlen blir
däremot mer synlig. Även i ett skogslandskap kan påverkan
från en luftledning bli stor, till exempel i små landskapsrum

som sjöar, vattendrag eller mindre, uppodlade dalgångar.
En luftledning blir ofta mindre framträdande i ett storskaligt landskap jämfört med ett småbrutet mosaiklandskap. I
landskap där det redan finns mycket synlig infrastruktur kan
ytterligare stråk smälta in bland befintliga, men det finns
också en risk att de förstärker varandras påverkan och blir
dominerande i landskapsbilden. Med infrastruktur menas i
huvudsak andra luftledningar, vägar, järnvägar, sjövägar samt
flygplatser och flygstråk.

2.2.3

Naturmiljö

Påverkan på naturmiljön beror främst av hur brett område i
ledningsgatan som krävs. Hur stor påverkan detta medför är
helt beroende av naturtypen som genomkorsas. Luftledningen kan orsaka förlust av värdefulla biotoper och också
påverka öppna, naturliga miljöer. Luftledningen kan dessutom innebära störningar för häckande fågel, och det finns
risk att större rovfåglar flyger in i ledningen.
Röjningen i skogsgatan gynnar olika gräsarter och ljung,
vilka tillsammans med trädarten en utgör typisk vegetation i
befintliga skogsgator inom utredningskorridoren. Enen är
långsamväxande och sparas normalt vid röjning.
En skogsgata kan fungera som en barriär för lavar, svampar och vissa insekter och om området redan är fragmenterat kan denna barriär få betydande effekter för vissa arter.
Artrikedomen i en öppen skogsgata är å andra sidan ibland
högre än i omgivande skogsmark. För arter som gynnas av
öppnare områden, t.ex. fjärilar, kan skogsgator fungera som
spridningsvägar. En skogsgata ger också uppkomst till kantzoner vilka generellt sett kan hysa många olika arter, själva
skogsgatan kan också fungera som födostråk åt älg och
annat vilt. På tidigare hävdade marker återupptas en slåtterliknande skötsel genom den regelbundna underhållsröjningen och på så sätt kan hävdgynnade arter bevaras.
Flora och fauna i myrar, sankmarker och sumpskogar kan
påverkas negativt om stolparnas placering påverkar hydrologin i dessa områden. Vid sumpskogar kan den hydrologiska
balansen påverkas även om inga stolpar är placerade i området pga. den avverkade skogsgatan. Påverkan på naturmiljön
bör generellt bli mindre vid parallellförläggning med annan
infrastruktur jämfört med om ledningen byggs genom obruten mark.

2.2.5

Kulturmiljö

Påverkan på kulturmiljö bedöms framförallt utgöras av luftledningens eventuella påverkan på kulturmiljöer där landskapsbilden är värdefull. Där luftledningen kan
parallellförläggas med andra luftledningar kan en breddad
skogsgata innebära ytterligare avskärmningar och att tidigare samband i landskapet bryts. Under byggskedet kan
påverkan komma att ske på byggnader, lämningar och miljöer. Denna påverkan går att minimera och den är lokal och
koncentrerad till byggskedet.
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Generellt kan också sägas att stolpplacering och anläggande
av körvägar och upplagsplatser kommer att ha betydelse för i
vilken grad kulturmiljön påverkas. För att minimera påverkan
på fornlämningar utförs en särskild arkeologisk undersökning, till stor del i fält, för att lokalisera och dokumentera
lämningarna.

2.2.5

Rekreation och friluftsliv

Rekreation och friluftsliv påverkas främst visuellt av en luftledning. Generellt är all naturmark i närheten av tätorter av
intresse för friluftslivet. I skogsmark och över öppna strövområden eller landskap kan känslan av orördhet påverkas.

2.2.6

Naturresurshushållning

Nya ledningar i skog innebär att skogsmark tas i anspråk. Vid
uppförande av en ny luftledning i anslutning till en redan
befintlig ledningsgata blir åtgången av skogsmark mindre än
vid anläggning av en helt ny ledningsgata. Även tillsynsvägar
till en ny luftledning kan minska arean av produktiv skogsmark. Dessa tillsynsvägar kan emellertid ha ett värde för
skogsbruket då åtkomst till skogsområden kan underlättas.
Även i jordbruksmark uppstår ett intrång även om påverkan är mindre än i skogsmark ur ett naturresursperspektiv.
Intrånget begränsas till ytorna närmast stolparna vilket innebär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor
under luftledningen.

2.2.7

Infrastruktur och planförhållanden

Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av
luftledningar eftersträvas att påverkan på annan infrastruktur så som vägar, järnvägar eller andra luftledningar minimeras. Påverkan på infrastruktur bedöms framför allt
uppkomma under byggskedet. Påverkan på infrastruktur i
driftskedet bedöms i huvudsak endast ske i samband med
drift- och underhållsarbeten.
Nya luftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser göras.

2.2.8

Riksintressen och Natura 2000

Att göra en generell beskrivning av påverkan på riksintressen
och Natura 2000-områden är inte relevant eftersom det
finns en stor spännvidd av vilka värden som dessa områden
avser att skydda och vad som påtagligt skulle skada ett
sådant intresse. En specifik beskrivning av påverkan på respektive riksintresse görs istället för respektive utredningskorridor i avsnitt 3.3.

2.2.9

Totalförsvarets militära del

En luftledning kan komma att påverka områden där det finns
intressen koppade till Försvarsmakten och det civila flyget.
Framför allt gäller det Försvarsmaktens påverkansområden,
stoppområde höga objekt samt riksintressen för totalförsva-
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rets militära del där exempelvis övnings- och skjutfält ingår.
Inom stoppområden för höga objekt gäller höjdbegränsningar på 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter ovan mark inom sammanhållen bebyggelse
enligt Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Även
inom andra typer av påverkansområden kan en luftledning
komma att påverka intressena negativt. Eventuell påverkan
behöver avgöras och bedömas i det enskilda fallet i samverkan med Försvarsmakten.
Påverkan på Försvarsmaktens intressen och intresseområden för det civila flyget bör generellt bli mindre vid parallellförläggning med annan infrastruktur jämfört med om
ledningen byggs genom obruten mark. Vid anläggning av
luftledningar i områden med intressen kopplade till Försvarsmakten förs dialog med Försvarsmakten.

2.2.10 Tidsbegränsad påverkan under byggskede
Svenska kraftnät ansvarar för byggnationen men utför inte
själva byggnationen utan lägger ut den på entreprenad.
Entreprenören ska tillämpa Svenska kraftnäts Tekniska Riktlinjer gällande miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och kvalitet
(TR13). I detta dokument anges de miljökrav som utöver gällande lagstiftning ska gälla för bygg- och anläggningsentreprenader som Svenska kraftnät upphandlar. Dessutom
upprättas en särskild Åtgärdsplan mark och vatten för projektet. Denna plan beskriver alla de försiktighetsmått och
skyddsåtgärder som ska vidtas vid den senare entreprenaden.
Miljöpåverkan kopplad till byggnationen är främst störningar genom fysiskt intrång, buller, utsläpp till mark/vatten
och luftföroreningar. Ett visst hinder i framkomlighet längs
stigar och leder kan förekomma temporärt innan röjningsrester tas bort. En viss påverkan på marken utmed sträckningen
kommer att ske pga. arbetsmaskinerna, vilka kan medföra
kompaktering av marken. Marken påverkas även av själva
anläggandet av tillfartsvägarna. Tillfälliga skador kan även
uppkomma på diken, stängsel, vägar etc. i samband med
anläggningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och återställning sker till samma skick som innan skadan.
Ytterligare påverkan på marken utmed ledningens sträckning uppstår vid arbete med att gräva ner jordlinan. Detta
ingrepp är dock förhållandevis litet och bedöms inte ge upphov till betydande konsekvenser.
Vid anläggandet av stolparnas fundament kommer
schaktning och i vissa fall gjutning av fundament att ske på
plats. Vid användande av bergfundament kommer borrning i
och sprängning av berg att behövas för att förankra fundamentet i berget. I första hand ger detta upphov till konsekvenser i form av buller.
Extra varsamhet kommer att iakttas vid de platser där
ledningen passerar vattendrag för att undvika att arbetsmaskiner eller tillfälliga vägar påverkar vattendraget negativt.
Svenska kraftnät ställer miljökrav på entreprenaden med
syfte att minimera risken för detta.

UNDERLAG FÖR MYNDIGHETSDIALOG HAMRA-ÖVERBY 15

2.3

Elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras,
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningen mellan faserna och marken som ger upphov till
det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det
magnetiska fältet. Både det elektriska och det magnetiska
fältet avtar med avståndet till luftledningen.
Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår
miljö, både kring luftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett magnetfält på omkring 30 mikrotesla (μT) och den som lagar
mat vid en induktionsspis utsätts för ett magnetfält på
omkring 1,2 μT.
Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där luftledningen hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar kraftigt med avståndet till luftledningen.
Vegetation och byggnader skärmar av fältet från luftledningar, vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår
inomhus även om huset står nära en luftledning.
Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av
strömmen i luftledningen och varierar med storleken på
strömmen. Även hur luftledningarna hänger i förhållande till
varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar
normalt med kvadraten på avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.
Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en
nivå cirka 1-1,5 meter ovanför markytan. När magnetfältet
anges, används ett värde som beräknas ur de årsmedelvärden av strömmen som finns tillgängliga för den aktuella förbindelsen. Det värde som används överskrids endast av fem
procent av alla beräknade årsmedelvärden (95 % - percentilen2). För helt nya luftledningar används beräknade strömmar som skattas på motsvarande sätt där man tar hänsyn till
förväntad överföring på den nya ledningen.
De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad
tid, exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betydligt högre än årsmedelvärdet.

2.3.1

Hälsoaspekter och rekommendationer

EU och dess vetenskapliga kommitté SCENIHR har i mars
2015 publicerat ett slutgiltigt ställningstagande till potentiell
hälsorisk från elektriska och magnetiska fält, inklusive
2. En percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av
observationerna av variabeln hamnar. I detta fall innebär det att 95 % av alla
beräknade årsmedelvärden hamnar under det värde som magnetiska fältet
beräknas på.

extremt låga frekvenser som avges från exempelvis luftledningar och elektriska hushållsapparater. Denna rapport är en
uppdatering av en tidigare rapport från 2009 och 700 nya
studier har inkluderats. Slutsatsen är att det inte finns några
bevisade medicinska samband mellan elektromagnetiska fält
och hälsoproblem3.
I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning
inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram
föreskrifter. De ansvariga myndigheterna rekommenderar en
viss försiktighet vid samhällsplanering och byggande om
åtgärderna kan genomföras till rimliga kostnader:
>> Sträva efter att utforma eller placera nya luftledningar och
andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
>> Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
>> Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive
aktuella arbetsmiljöer.
I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält
och hälsorisker” som kan hämtas på www.stralsakerhetsmyndigheten.se finns mer information.

2.3.2

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

Svenska kraftnät följer vad ansvariga myndigheter rekommenderar, myndigheter som följer forskningen och utvecklingen när det gäller elektriska och magnetiska fält. Svenska
kraftnät har formulerat en magnetfältspolicy som tillämpas i
alla ledningsprojekt:
”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till
att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där
människor varaktigt vistas. Vid omprövning av koncessioner
för befintliga luftledningar ska Svenska kraftnät överväga
åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder
ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är
rimliga.”
Den forskning som gjorts har dock inte påvisat några
medicinska orsakssamband mellan exponering av magnetfält
(oavsett nivå) och påverkan på hälsan annat än vid direkt
påverkan4. För direkt påverkan vid exponering av höga magnetfält gäller rekommendationen att allmänheten inte ska
vistas i områden med magnetfält över 100 μT, vilket är ett
riktvärde i såväl EU som i Sverige. 5
3. http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_
id=1581
4. Direkt påverkan avser omedelbara medicinska effekter, t.ex. nerv- och muskelretningar, vid påverkan av höga magnetfält..
5. Rekommendationen kommer från SSMFS 2008:18, vilket är en direkt översättning från SSIFS 2002:3 som i sin tur bygger på Rådets rekommendation från EG,
”1990/519/EG”. Denna i sin tur bygger på ICNIRP Guidelines 1998.Numera finns
ICNIRP Guidelines från 2010 och deras referensvärde är 200 μT.
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Figur 9. Illustration av olika ljudnivåer.

2.4

Ljud

Ljudeffekter från luftledningar alstras främst vid fuktigt väder
genom så kallade koronaurladdningar, till exempel vid dimma
och regn. Ljudet kan vara sprakande till sin karaktär och kan
sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss.
Ljudeffekter kan även uppträda i samband med trasiga
eller onormalt nedsmutsade isolatorer.
Vanligen mäts ljud i enheten dB(A) (decibel), vilken representerar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Ljudeffekter från kraftledningar alstras främst kring 400 kV-ledningar
vid fuktigt väder, se Figur 5. Ljudet från en 220 kV-ledning är
svagt (understigande 40-45 dB(A)) och är svåra att uppfatta. Ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge upphov
till några påtagliga störningar.

2.5

Drift och underhåll

Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt program, och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsentreprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs från
helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken sker
vart åttonde år. Bredden på ledningsgatan kan variera beroende på stolptyp mellan 40-44 meter (dvs. 20-22 meter på
vardera sidan om luftledningens mitt) och ska hållas fritt från
höga träd. Träd och buskar som inte riskerar att nå luftledningen tillåts stå kvar.
När är ett militärt stoppområde för höga objekt alternativ
skjutfält är aktuella kan besiktningarna påverkas på så sätt
att det inte är tillåtet att flyga helikopter över området.Det
kan också vara svårare att komma in i området med bil och
fotpatrullera om det är militär verksamhet som pågår, t ex då
övning vid Kungsängens skjutfält pågår.
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3 KORRIDORER VI UTREDER
Vid planering av sträckning för en ny luftledning påverkar
många faktorer. Svenska kraftnät förhåller sig till nationella
miljömål6, miljökvalitetsnormer (5 kap. miljöbalken), säkerhetsbestämmelser7 samt till den interna miljöpolicyn (www.
svk.se) och magnetfältspolicyn (se 2.3.2).
Förutom dessa övergripande planeringsförutsättningar
förhåller sig Svenska kraftnät till bebyggelse och boendemiljö, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och
friluftsliv, naturresurshållning, infrastruktur och planförhållanden och områden av riksintresse, nedan beskrivna för respektive korridor. Vidare måste Svenska kraftnät ta hänsyn till
vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt rimligt.

3.1

Svenska kraftnät använder sig av en trestegsmodell i vilken
värdet på det berörda området bedöms (steg 1) och hur stor
påverkan bedöms bli på området (steg 2). Fyra värdeklasser
används (litet, måttligt, högt och mycket högt) och fyra
påverkansklasser (ingen/obetydlig, liten, måttlig och stor). I
steg 3 vägs ett områdes antagna värde och den påverkan
som antas ske på området ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas. Konsekvenserna är klassade i en
6-gradig skala (obetydliga, små, små–måttliga, måttliga,
stora och mycket stora). Mer information kring Svenska
kraftnäts bedömningsmetodik se Bilaga 5.

Nollalternativ - om vi inte bygger

Nollalternativet skulle innebära att en ny 400 kV-ledning
mellan Hamra och Överby inte anläggs. De befintliga 220
kV-ledningarna är till stor del byggda på 1930- respektive
1950-talet. Ledningarna kommer att vara uttjänta och
behöva reinvesteras under åren 2020-2030 om inte den nya
400 kV-ledningen byggs. Om de planerade arbetena inte
genomförs kan driftsäkerheten inte upprätthållas i Stockholmsregionen och elförsörjningsbehovet inte tillgodoses
varken på kort eller på lång sikt.
Nollalternativet innebär vidare att den miljöpåverkan som
verksamheten skulle orsaka och som beskrivs i detta underlag inte kommer att uppkomma, däremot kommer den miljöpåverkan som följer av de befintliga ledningarnas drift- och
underhållsarbete att fortgå.

3.2

Bedömningsmetodik

Bedömningen av konsekvenser har gjorts med utgångspunkt
från Svenska kraftnäts bedömningsmetodik som används för
att ge en så objektiv konsekvensbedömning av utredningskorridorerna som möjligt. Bedömningar genomförs med
utgångspunkt från det underlagsmaterial som finns i detta
skede. Konsekvenserna av en ny förbindelse kommer därför
att kunna kompletteras eller ändras i det fortsatta arbetet
inom tillståndsprocessen.

6. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
7. Återfinns i ellagen (1997:857) samt dess föreskrifter och förordningar.
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3.3

Korridorer som utreds

I detta kapitel beskrivs förutsättningar per utredningskorridor. En bedömning görs även avseende den påverkan de planerade åtgärderna förväntas medföra på de värden som
finns i området.
Det är två huvudkorridorer som utreds, utredningskorridor 1 och 2. Utredningskorridorerna sträcker sig från
stamnätsstationen i Hamra i nordväst till Överby i sydöst, se
Figur 10. Respektive utredningskorridor är vidare uppdelad i
ett antal delsträckor, se Tabell 1. Några av delsträckorna är
gemensamma för de båda utredningskorridorerna, berörda
intressen som finns inom dessa kommer endast att beskivas
under utredningskorridor 1. Delsträckorna från de två utredningskorridorerna kan kombineras ihop till ett antal möjliga
sträckningskorridorer (A-F), dessa visualiseras i Figur 11 och
presenteras i Tabell 2.
I avsnitt 4 görs en samlad bedömning för de sex möjliga
alternativa sträckningskorridorerna (A-F) mellan Hamra och
Överby.

Figur 10. Korridorer som utreds mellan Hamra och Överby.
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Tabell 1. Utredningskorridorer och berörda delsträckor mellan
Hamra och Överby.
Utredningskorridor

Delsträcka

1

Hamra-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam)
Markeby-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam)

2

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Strömsäng-Nyborg
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam)
Kolsta-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam)
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Figur 11. Alternativa sträckningskorridorer mellan Hamra och Överby.
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3.3.1
Tabell 2. Möjliga alternativa sträckningskorridorer mellan Hamra
och Överby.
Sträckningskorridor

Delsträcka

A

Hamra-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Markeby-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

B

Hamra-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Kolsta-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

C

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Markeby-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

D

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Kivinge
Kivinge-Nyborg (gemensam)
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Kolsta-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

E

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Nyborg
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Markeby-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

F

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Nyborg
Nyborg-Kolsta/Markeby (gemensam för alla)
Kolsta-Långvreten
Långvreten-Överby (gemensam för alla)

Utredningskorridor 1

Utredningskorridor 1 illustreras i Figur 10 och i Bilaga 1 och är
cirka 50 kilometer lång. Korridoren är 400-3000 meter bred
och sträcker sig inom kommunerna Enköping och Håbo inom
Uppsala län samt kommunerna Upplands-Bro, Upplands
Väsby, Sollentuna och Järfälla inom Stockholms län. Korridoren består av följande fem delsträckor: Hamra-Kivinge,
Kivinge-Nyborg, Nyborg-Kolsta, Kolsta-Långvreten och
Långvreten-Överby. Hela utredningskorridoren löper parallellt med befintlig ledningsgata för Svenska kraftnäts andra
220 kV- och 400 kV-ledningar.
Utredningskorridor 1 följer befintlig ledningsgata österut
från station Hamra. Därefter följer korridoren befintlig ledningsgata åt sydost, norr om Hjälstaviken, söder om sjön
Oxen och vidare förbi station Håtuna. Därefter fortsätter
utredningskorridor 1 längs delsträcka Markeby-Långvreten
vidare mot sydost längs med befintlig ledningsgata fram till
Mariedal. Öster om Mariedal viker utredningskorridoren av
längs delsträcka Långvreten-Överby av söderut för att norr
om Lejondalssjön återigen vika av åt sydost. Utredningskorridor 1 passerar över den nordöstra delen av Lejondalssjön och
fortsätter sedan nordväst om Brunna och Granhammar, där
den på en kortare sträcka vinklar mot öster. Därefter viker
korridoren av åt sydost över Munkholmen och Roparudden
innan den når station Överby.
Inom utredningskorridor 1 berörs militära intressen. Efter
dialog med Försvarsmakten undersöks lägsta möjliga stolphöjd inom stoppområdet samt vilken utredningskorridor i
befintliga ledningsgata som innebär lägsta höjd. Byggnadstekniskt är det inte möjligt att inom utredningskorridoren förhålla sig till stolpar som är 20 meter höga.
Bebyggelse och boendemiljö
Förutsättningar

Utredningskorridor 1 passerar förbi orterna Örsundsbro,
Kungsängen och Upplands Väsby, samt går igenom flera
mindre samhällen såsom Hjälsta, Kivinge, Häggeby, Håtuna
och Håbo-Tibble. Inom utredningskorridor 1 finns ett stort
antal bostäder varav de flesta finns inom delsträcka HamraKivinge, Markeby-Långvreten och Långvreten-Överby.
Bebyggelsen är utspridd längs hela utredningskorridoren
men är mer koncentrerad kring de samhällen som utredningskorridoren passerar igenom.
Bedömning

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö är huvudsakligen
visuell men består också av påverkan från magnetiska fält.
Utredningskorridoren följer befintlig ledningsgata längs hela
sträckan vilket gör att det är sannolikt att det till stor del går
att placera den nya ledningen i en sträckning som redan är
ianspråktagen av ledningar.
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Figur 12. Befintliga kraftledningar vid Hamra station.

Eftersom ledningen kommer att ersätta befintlig 220 kV-ledning bedöms den visuella påverkan bli mindre än om ledningen uteslutande skulle gå i ny sträckning. I möjligaste mån
kommer sträckningen att placeras så att antalet bostäder
med förhöjda magnetfältsvärden blir så få som möjligt. Då
bebyggelsen är utspridd i området är det dock sannolikt att
det kommer att finnas bostäder som får något förhöjda magnetiska fält.
Landskapsbild
Förutsättningar

Det landskap som berörs av utredningskorridor 1 utgörs till
stora delar ett öppet och flackt odlingslandskap med inslag
av barr- och blandskog.

Den produktiva delen av skogen brukas och består huvudsakligen av yngre och medelålders barr- och blandskogar.
Det flacka landskapet bryts på sina ställen av en mer kuperad terräng i form av skogsklädda kullar och kulturmarker,
bland annat av Rölundaåsen i Håbo kommun. I landskapet
kring korridoren förekommer ett flertal skyddade och
skyddsvärda områden. Utredningskorridor 1 passerar även
över ett flertal sjöar och vattendrag. Korridoren följer befintlig ledning vilket innebär att kraftledning med tillhörande ledningsgata kan anses vara en del av landskapsbilden. Inom
korridorens norra delar, längs delsträcka Hamra-Kivinge,
kommer lägre stolpar vara nödvändiga på grund av stoppområde för höga objekt.

Tabell 3. Skyddade områden inom utredningskorridor 1.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

N1

Natura 2000

SE0210307

Dumdal-Hjälsta

Vegetationen i hela området är starkt präglad av den kalkrika marken. I Hamra – Kivinge
Dumdal rikkärr finns många orkidéarter, bland annat den mycket sällsynta orkidén honungsblomster. Kärret hyser även många andra hotade
arter och har därför ett mycket högt biologiskt värde.

N2

Natura 2000

SE0210077

Hjälstaviken

Området består av en mycket viktig våtmark som är känd för sitt mycket Hamra – Kivinge
rika fågelliv. Området är en av de finaste fågellokalerna i regionen, särskilt för flyttfåglar.

N3

Natura 200

SE0210266

Biskops-Arnö

Området är en liten rund ö som nås via en smal bro. Landskapet är omHamra – Kivinge
växlande med åkrar, skog och betesmarker. Det är gott om lövträd på ön
och många träd är gamla och grova. Dessa miljöer är utmärkta platser
för flera av öns rika liv bland insekter, lavar och svampar.

VSO1

Vattenskyddsområde

22

Kivinge

-

Kivinge-Nyborg

BSO1

Biotopskyddsområden

SK77-1996

-

Äldre naturskogsartade skogar

Kivinge-Nyborg
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Detta innebär att avståndet mellan stolparna kommer att
reduceras och att antalet stolpar kommer att vara fler än vad
som är normalt vid byggandet av stämnätsledningar. Längs
dessa passager kan ledningen komma att ha en visuella
påverkan på landskapsbilden som är något större än vad
stamnätsledningar normalt sätt ger upphov till. Det finns
inga landskapsbildsskyddade områden inom utredningskorridor 1.
Bedömning

Eftersom utredningskorridor 1 följer befintlig ledningsgata är
det sannolikt att den uppfattas som en del av den nuvarande
landskapsbilden, påverkan bedöms därför bli liten. Framför
allt då den nya ledningen kommer att ersätta befintlig kraftledning som idag går längs samma sträckning. Sammantaget
innebär det att konsekvenserna för landskapsbilden bedöms
bli små.
Naturmiljö

Tabell 4. Nyckelbiotoper inom utredningskorridor 1.
Kartbet Namn
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Biotop

Delsträcka

NB1

250 m NÖ Stenvad N 2469-1995

Barrskog, häll- Hamra –
markskog
Kivinge

NB2

Ö Skarpängen

N 6119-1997

Ädellövträd

Hamra –
Kivinge

NB3

500 m S Hagelviken

N 5507-1996

Barrskog

Kivinge-Nyborg

NB4

400 m S Hagelviken

N 5586-1996

Källpåverkad
mark

Kivinge-Nyborg

NB5

400 m SV Borås

N 118-1996

Barrskog

Kivinge-Nyborg

NB6

Fiskstugan V Tärn- N 2362-2003
sundssundet

Barrnaturskog LångvretenÖverby

NB7

Brant NV Munkholmen

N 2360-2003

Barrnaturskog LångvretenÖverby

NB8

Grov ek SV Munkholmen

N 2373-2003

Ädellövträd

NB9

100 m Ö Roparudden

N 5371-1998

Lövskogslund, Långvretennaturlig skogs- Överby
bäck

NB10

600 m NO Lugnhamn

N 17069-1997

Gransumpskog,

LångvretenÖverby

NB11

Badplats vid Ängsjö

N 3566-2002

Lövskogslund

LångvretenÖverby

NB12

700 m SO Ängsjö

N 16225-1997

Hällmarkskog

LångvretenÖverby

Förutsättningar

Inom utredningskorridor 1 förekommer ett flertal skyddade
och skyddsvärda områden. Förutom tre Natura 2000-områden, passeras även ett skogligt biotopskyddsområde och ett
vattenskyddsområde. Samtliga objekt beskrivs nedan i Tabell
3 och visualiseras i Bilaga 3.
Cirka 5 kilometer sydost om Örsundsbro, vid norra delen
av Hjälsta gård, korsar delsträcka Hamra-Kivinge, den sydliga delen av Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta
(SE0210307). Området är skyddat enligt art- och habitatdirektivet och är 12,6 hektar stort. Dumdal-Hjälsta är även av
riksintresse för naturvård och är benämnt Dumdals ängar.
Hjälstaviken (SE0210077) är ett relativt stort Natura
2000-område strax söder om Hjälsta gård. Området omfattar 807,8 hektar och är skyddat enligt både fågeldirektivet
och art- och habitatdirektivet. Hela området är även ett
naturreservat, Ramsarområde och riksintresse för naturvård.
Utredningskorridor 1 tangerar områdets norra gräns.
Vid Kivinge passerar delsträckor Hamra-Kivinge och
Kivinge-Nyborg, Natura 2000-området Biskops-Arnö, på ett
avstånd av omkring en kilometer. Området är skyddat enligt
habitatdirektivet.
Ett område utpekade som vattenskyddsområde berörs av
korridoren vid Kivinge.
Öster om sjön, i höjd med Nederhassla, passerar KivingeNyborg ett skogligt biotopskyddsområde bestående av äldre,
naturskogsartad skog.
Utredningskorridor 1 berör även andra områden med
betydelse för naturmiljön så som nyckelbiotoper, områden
med naturvärden, våtmarksområden, sumpskogar, områden
som är upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen samt
områden som utpekas i naturvårdsprogrammet. Samtliga
presenteras i Tabell 4, Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8
och Tabell 9.

ID

LångvretenÖverby

Tabell 5. Naturvärden inom utredningskorridor 1.
Kartbet

Namn

ID

Biotop

Delsträcka

NV1

200 m VNV
Kvickens

N 2470-1995

Barrskog

Hamra –
Kivinge

NV2

700 m SV
Roparudden

N 17100-1997

Barrskog

LångvretenÖverby

NV3

600 m ONO
Dalkarlskaret

N 102-1998

Källpåverkad
mark

LångvretenÖverby

NV4

300 m SV om
Ängsjö gård

N 3564-2002

Barrskog

LångvretenÖverby

NV5

NO om Ängsjö gård

N 3565-2002

Barrskog

LångvretenÖverby

NV6

700 m Ängsjö N 14905-1997

Lövskogslund/ LångvretenHagmarksskog Överby
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Tabell 6. Områden upptagna i våtmarksinventering inom utredningskorridor 1.
Kartbet

Namn

ID

Klassning

Delsträcka

VMI1

Mader runt Alsta sjö och Örsundsån mellan Högby
och Örsundsbro

C11H5G01

Mycket högt naturvärde

Hamra – Kivinge

VMI2

Översilningskärr 500 m SSO torpet Hagelviken 2
km NNO Övergran

C11H3J03

Vissa naturvärden

Kivinge-Nyborg

VMI3

Våtmark O Näshagen 7 km S Sigtuna

AB11I1B01

Vissa naturvärden

Långvreten-Överby

VMI4

Våtmark runt Lillsjön 7 km V Upplands-Väsby

AB11I0C01

Vissa naturvärden

Långvreten-Överby

VMI5

Sumpskog mellan Knalleboda och Rydholm 2 km
NV stäket

AB10I9C01

Vissa naturvärden

Långvreten-Överby

Tabell 7. Sumpskogar inom utredningskorridor 1.
Kartbet

Namn

ID

Beskrivning

Delsträcka

SS1

1 km NO Killinge

1515

Strandskog vid vattendrag, klibbal dominerar

Markeby-Långvreten

SS2

400 m väst Dammkärret

469

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Markeby-Långvreten

SS3

400 m väst Dammkärret

2373

Kärrskog, landskog av löv och barr

Markeby-Långvreten

SS4

400 m väst Dammkärret

65

Kärrskog, landskog av löv och barr

Markeby-Långvreten

SS5

600 m OSO Lövsta

299

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar

Långvreten-Överby

SS6

Lerberga skog

971

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS7

Lerberga skog

1601

Fuktskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS8

Lerberga skog

51

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS9

Lerberga skog

2792

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS10

Lerberga skog

246

Mosseskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Långvreten-Överby

SS11

Lerberga skog

1462

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS12

Lerberga skog

2988

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS13

Lerberga skog

1028

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS14

1 km NV Fiskarstugan

1226

Fuktskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS15

400 m norr Dalkarlskärret

1174

Kärrskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS16

400 m norr Dalkarlskärret

773

Kärrskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS17

900 N söder Roparudden

2599

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS18

900 N söder Roparudden

2219

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS19

900 N söder Roparudden

1556

Fuktskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS20

500 m sydväst Söderängen

494

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Långvreten-Överby

SS21

900 m Öst Lund

2537

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Långvreten-Överby

SS22

Degermossen

1397

Mosseskog, tall och glasbjörk dominerar

Långvreten-Överby

SS23

300 m NV Dammängen

54

Kärrskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS24

200 m nordväst Söderby

316

Kärrskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby

SS25

800 m söder Svartinge

2248

Kärrskog, blandskog med stort alinslag

Långvreten-Överby
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Bedömning
Tabell 8. Ängs- och betesmark inom utredningskorridor 1.
Kartbet

Namn

ID

Delsträcka

AoB1

C6B-NKF

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB2

4AD-SDJ

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB3

C83-OIB

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB4

F34-OZF

Bete, svag hävd

Hamra – Kivinge

AoB5

5E4-ECW

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB6

7F6-KIC

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB7

82D-ZFW

Bete, bra hävd

Hamra – Kivinge

AoB8

4CE-KMZ

Bete, svag hävd

Hamra – Kivinge

AoB9

2E1-NIE

Bete, svag hävd

Kivinge-Nyborg

AoB10

HQZ-RCR

-

Markeby-Långvreten

AoB11

474-GZB

Bete, bra hävd

Markeby-Långvreten

AoB12

8ED-HHG

Bete, bra hävd

Markeby-Långvreten

AoB13

B61-OAD

Bete, bra hävd

Markeby-Långvreten

AoB14

C54-GWC

Bete, bra hävd

Markeby-Långvreten

AoB15

947-CYC

Bete, bra hävd

Långvreten-Överby

AoB16

DDA-RQN

Bete, bra hävd

Långvreten-Överby

AoB17

95F-XZM

Bete, bra hävd

Långvreten-Överby

AoB18

1D7-BZT

Bete, bra hävd

Långvreten-Överby

Värdet av den naturmiljö som berörs varierar från litet till
mycket högt. Då utredningskorridor 1 följer befintlig luftledning, är dessa korsande intressen delvis redan påverkade.
Påverkan på naturmiljön bedöms bli liten.
Utredningskorridor 1 bedöms sammantaget ha liten
påverkan på naturmiljön.
Kulturmiljö
Förutsättningar

De första 2,5 kilometerna av utredningskorridor 1 går genom
Örsundaåns dalgång som utgör ett riksintresse för kulturmiljövården (beskrivs vidare under ”Riksintressen”) samt hyser
ett bevarandevärt odlingslandskap. Örsundaåns dalgång
utgör en värdefull dalgångsbygd med ett stort antal intressanta fornlämningar från järn- och bronsåldern, kyrkor samt
herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung.
I Håbo kommun, vid norra Mälaren, korsar delsträcka
Kivinge-Nyborg området Övergran-Yttergran som omfattas
av riksintresse för kulturmiljövård. Ungefär en tredjedel av
delsträcka Markeby-Långvreten inom Upplands-Bro kommun omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, HåtunaHåbo-Tibble.
Området mellan Hamra och Överby är relativt fornminnestätt. Inom utredningskorridor 1 ligger det 289 registrerade
lokaler i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister)
av främst fornlämningar (150) och övriga kulturhistoriska
lämningar (77). Samtliga lämningar med bedömning listas i
Bilaga 4 och visualiseras i Bilaga 3.

Tabell 9. Naturvårdsprogram inom utredningskorridor 1.
Kartbet Typ

ID

Namn

NVP1

Naturvårdsprogram

81.51

Alsta sjö med när1, högsta värde 8 Bevarandevärden9 :
Hamra – Kivinge
maste omgivningar
B – Ädla lövträd, örtrika partier, hällmarkstallskog.
F – Strövmöjligheter, bad, utsikter.
G – Glacialskulpte-rade hällar, ravinbildningar.
K – Odlingslandskapet, f.d. kvarnar och dämmen, fornlämningar.
L – Viktigt inslag i landskapsbilden.
Z – Fågellivet.

NVP2

Naturvårdsprogram

81.80

Landskapet norr om 2, mycket högt
Hjälsta
värde

Bevarandevärden:
B – Örtrik kalk-fuktäng, havsstrandrelikter, torrängsflora.
G – Källor, kärr.
L – Betydelsefull del i omgivande landskap.

Hamra – Kivinge

NVP3

Naturvårdsprogram

05.14

Alkärr vid Malen

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Vegetationen.
Z – Fågellivet.

Hamra – Kivinge

NVP4

Naturvårdsprogram

05.16

Strandområdet
mellan Övergran
och Bälsundaviken

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Ädellövträd, örtrika partier. Betad strandäng, vegetationszonering.
F – Strövmöjligheterna.
K – Odlingslandskapet.
L – Landskapsbilden.
Z – Fågellivet.

Kivinge-Nyborg

NVP5

Naturvårdsprogram

05.23

Rölundaåsen och
Viåsen

3, högt värde

Bevarandevärden:
G – Åsarnas geomor-fologi
K – Fornlämningarna.

Kivinge-Nyborg,
Nyborg-Kolsta/
Markeby
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Beskrivning

Delsträcka
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Bedömning

För hela utredningskorridor 1 bedöms risk för negativ påverkan som måttlig. Vissa delar av korridoren påverkas i större
grad än andra. Enstaka fornlämningar och kulturhistoriska
lämningar kan komma att påverkas men risk för negativ
påverkan bedöms som liten och beräknas ge små konsekvenser för det enskilda objektet. Konsekvenserna på kulturmiljön
som helhet bedöms som måttliga.
Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar

Vid Hamra station, väster om Örsundsbro, passerar utredningskorridor 1 över de värdefulla betesmarkerna vid Alsta
sjö och Örsundaåns dalgång. Förutom Mälaren är Alsta sjö
den enda badsjön inom sydvästra delen av Uppsala län, varför dess rekreativa betydelse är stor. Örsundaåns dalgång
utgör en värdefull dalgångsbygd med ett stort antal intressanta fornlämningar från järn- och bronsåldern och är av
mycket stort värde för turismen i regionen. 8 9
Hjälsta och ön Munkholmen ligger helt omgiven av områden med höga värden för det rörliga friluftslivet, Mälaren.
Naturbaden längs Mälarens stränder lockar sommartid
många och erbjuder förutom sol och svalkande bad även
många mötesplatser. Under vintern fylls Mälarens isar av
skid- och skridskoåkare. Närheten till naturen ger goda förutsättningar för vardagsmotion och friluftsliv i kommunens
strövområden, jaktmarker och svamp- och bärplockningsskogar. Mälaren används även för yrkesfiske och är avsatt
som riksintresse för detta ändamål.

Stora Ullfjärden, vid Nyborg, omfattas av två typer av riksintressen: för kulturmiljö - Yttergran-Övergran och det rörliga
friluftslivet - Ekoln. Lättillgängligheten tillsammans med
natursköna landkapsbilder och ett rikt innehåll av fornlämningar gör området attraktivt för det rörliga friluftslivet och
turismen. Här utövas bland annat natur- och kulturupplevelser, båtsport, kanotpaddling, segling och fritidsfiske.
Området mellan Håtuna och Håbo-Tibble omfattas av
riksintresse för kulturmiljövård som speglar en äldre bevarad
småskalig sammanhållen bondbygd. Flera områdens attraktion för turism och rekreation baseras på särpräglade landskap, rika historiska arv, kulturminnen och levande
kulturtraditioner.
Vid Upplands Väsby passerar korridoren över en regional
vandringsled, Upplandsleden.
Bedömning

Generellt utgör en nyetablering inget större hinder för framkomligheten vid rekreation och friluftsliv. Den kan under en
kortare tid vid byggnation medföra en något begränsad framkomlighet.
Påverkan på möjligheterna till rekreation och friluftsliv
inom utredningskorridor 1 bedöms bli liten. Då utredningskorridoren till stor del följer befintlig ledningsgata bedöms
endast små försämringar av upplevelsevärdet uppkomma
och tillgängligheten till områdena förändras marginellt.

Figur 13. Befintliga kraftledningar vid Håbo-Tibble.

8. Naturvärdesklass: 1=högsta naturvärde; 2=mycket högt naturvärde; 3=högt
naturvärde; 4=visst naturvärde
9. Klassificeringsmotiv: B = Botanik, Z = Zoologi, G = Geologi, H = Hydrologi, K =
Kultur- och odlings-landskap, L = Landskapsbild, F = Friluftsliv
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Naturresurshushållning

Bedömning

Förutsättningar

Utredningskorridor 1 passerar några större vägar med tät trafik. Under byggtiden bedöms påverkan på infrastruktur bli
liten till måttlig medan påverkan under drift bedöms bli obetydlig.
Förenlighet med gällande planer kommer att studeras
närmare i ett senare skede av tillståndsprocessen. Sammantaget bedöms påverkan bli liten.

Utredningskorridor 1 berör huvudsakligen öppen mark som
främst utgörs av jordbruksmark och till viss del även av
skogsmark. Korridoren följer befintlig ledningsgata vilket
innebär att det intrång som ledningarna medför i dessa
områden är samlat i en kraftledningsgata.
Ett område utpekade som vattenskyddsområde berörs av
delsträckan vid Kivinge.
Utredningskorridor 1 passerar genom en grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer Vreta-Bålsta
(SE660987-159721). Vattenförekomsten har beslutats till
god kemisk och kvantitativ status. Även fyra sjöar som
omfattas av miljökvalitetsnormer korsas av utredningskorridoren. Två av sjöarna ligger i Uppsalas län: Alsta Sjö
(SE662552-158303) och Mälaren-Gorran (SE662297159788) och två i Stockholms län: Lejondalssjön (SE660523160785) och Mälaren-Skarven (SE661108-160736). Tre sjöar
bedömdes till måttlig ekologisk status medan Alsta Sjö har
otillfredsställande som statusklassning. Samtliga klassificeras till ’uppnår ej god kemisk status’ med avseende på kvicksilver och PBDE (polybromerade difenyletrar).
Miljökvalitetsnormen anger att Lejondalssjön ska uppnå god
ekologisk status senast år 2021 medan resterande senast år
2027. Inga vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer
berörs av utredningskorridor 1.
Utredningskorridoren korsar längs delsträcka LångvretenÖverby även bergtäkten Vällstaverken.
Bedömning

Då utredningskorridor 1 följer befintlig ledningsgata kommer
inga större arealer ny jordbruks- eller skogsmark att tas i
anspråk, dock kan befintlig ledningsgata komma att breddas
för att möjliggöra förnyelse av ledningen. En breddning skulle
leda till att viss ny mark behöver tas i anspråk, detta gäller
även de passager där utredningskorridoren viker av från
befintlig ledning. Påverkan på naturresurser bedöms bli liten.
Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar

Utredningskorridor 1 korsar ett tjugotal allmänna vägar med
varierande klassning.
Utredningskorridoren berör översiktsplaner för Enköping,
Håbo, Upplands-Bro, Upplands-Väsby och Sollentuna kommuner. Inom de kommunala översiktsplanerna finns inga
konkreta hinder för nyetablering av kraftledningar. Det finns
även kommunala inriktningar för kraftledningar gällande
elektromagnetiska fält och de nivåer som är acceptabla samt
kring placering av nya bostäder i förhållande till kraftledningar. Dock förtydligas i nyligen framtagna planer att förändringar i stamnätet förordas att ske i befintliga
ledningsgator. Inom korridoren berörs även sex gällande
detaljplaner och pågående detaljplaneprocesser. Nya markanspråk i form av nya ledningsgator kan komma att kräva en
planändring.
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Områden av riksintresse
Förutsättningar

Utredningskorridor 1 berör ett riksintresse för naturvård, tre
riksintressen för kulturmiljövård, ett riksintresse för friluftsliv,
tre riksintressen för rörligt friluftsliv, ett riksintresse för
yrkesfisket, tre riksintressen för kommunikationer (vägar)
och ett riksintresse för totalförsvaret militära del. Även alla
Natura 2000-områden är av riksintresse och beskrivs i
avsnittet om Naturmiljö ovan. Samtliga områden beskrivs
nedan i Tabell 10 och visualiseras i Bilaga 2 och 3.
Bedömning

Utredningskorridor 1 berör Dumdals ängar, ett riksintresse
för naturvård, längs en av delsträckorna. Då korridor 1 följer
befintlig luftledning är de värden som finns inom området
delvis redan påverkade. Påverkan på naturmiljön bedöms bli
liten.
Påverkan på riksintressena för kulturmiljövård: Örsundaåns dalgång, Yttergran-Övergran samt Håtuna - HåboTibble, bedöms bli liten då en begränsad del av områdena
påverkas av utredningskorridoren. Lokalt kan riksintresseområdena komma att påverkas visuellt. Påverkan på riksintressena för kulturmiljö bedöms därmed bli liten.
Påverkan på det rörliga friluftslivets riksintressen samt de
områden för yrkesfiske som finns inom utredningskorridor 1
bedöms bli liten. Då utredningskorridoren till stor del följer
befintlig ledningsgata bedöms endast små försämringar av
upplevelsevärdet uppkomma och tillgängligheten till områdena förändras marginellt.
Utredningskorridor 1 korsar riksintressen för kommunikationer (vägar). Under drift av ledningen uppkommer ingen
negativ påverkan på vägtrafiken. Påverkan under byggskedet
är kortvarig och därmed begränsad. Påverkan på riksintresset för kommunikationer (vägar) bedöms bli obetydlig.
Försvarets riksintresseområden bedöms under avsnittet
Totalförsvarets militära del.
Påverkan på berörda riksintressen inom utredningskorridor 1 bedöms sammantaget bli obetydlig-liten.
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Tabell 10. Riksintressen inom utredningskorridor 1.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

RKV1

Kulturmiljövård

C50

Örsundaåns dalgång

Odlingslandskap utmed viktig forntida kommunikationsled
med ett rikt innehåll av fornlämningar och herrgårdsmiljöer
av medeltida ursprung. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö,
Kvarnmiljö).

Hamra – Kivinge

RV1

Kommunikationer
(Vägnätet – befintlig
väg)

55

Norrköping-Uppsala

Väg 55 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 55 ingår i det regionala vägnätet och förbinder Norrköping med
Uppsala.

Hamra – Kivinge

RNV1

Naturvård

NRO-03081

Dumdals ängar

Naturbetesmark och rikkärr med art- och individrika växtHamra – Kivinge
samhällen med hävdgynnade arter. Dumdals dike är ett topogent kärr med omgivande kalkfuktäng och mossrika källor,
som har en rik och varierad flora, som är knuten till såväl kalkfuktäng, kalkkärr och källor som till havsstrandmiljöer.

RRF1

Rörligt friluftsliv

3

Mälaren

Mälaren med tillhörande strandområden är en viktig tillgång, Hamra – Kivinge
både som närnatur och som besöks- och utflyktsmål.

RRF2

Rörligt friluftsliv

4

Ekoln

Mälarens nordligaste vik Ekoln med strandområden är en
Hamra – Kivinge ,
viktig tillgång, både som närnatur och som besöks- och utfly- Kivinge-Nyborg,
ktsmål. De främsta värdena utgörs av vattenkontakt och ut- Nyborg-Kolsta/Markeby
blickar, båtliv, vattensport, bad och vistelse på vatten och isar
samt naturvärden.

RFL1

Friluftsliv

FC 06

Norra Mälaren samt
nedre delarna av tillflödena Fyrisån och
Hågaån

Området består av badstränder och naturområden med anlagda eldstäder, vandringsleder och lägerplatser och vattenleder som är viktiga för friluftslivet med skridskoåkning och
båtliv. Området lämpar sig även för terrängcykling och orientering.

Kivinge-Nyborg

RKV2

Kulturmiljövård

C65

Yttergran-Övergran

Herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett rikt
innehåll av fornlämningar och bebyggelse. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö).

Kivinge-Nyborg,
Nyborg-Kolsta/Markeby

RYS1

Yrkesfiske (sjöar)

-

Mälaren

I Mälaren förekommer drygt trettio olika fisk- och kräftarter,
varav minst sex arter som är betydelsefulla inom yrkesfisket,
nämligen gös, siklöja, gädda, abborre, ål och signalkräfta.

Kivinge-Nyborg,
Långvreten-Överby

RKV3

Kulturmiljövård

K35

Håtuna - Håbo-Tibble

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen,
dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.

Markeby-Långvreten

RV2

Kommunikationer
(Vägnätet – befintlig
väg)

269

Tpl Draget - Tpl Märsta

Väg 912, 269 och 263 utgör förbindelse från E18 och som
koppling från norra Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats. Förbindelsen är i behov av att utvecklas.

Markbey-Långvreten

RTF1

Totalförsvarets militära del

TM0012

Kungsängens övningsoch skjutfält/Roserbsbergs övningsfält

Övnings- och skjutfält utgör produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med förekommande utrustning och
vapensystem. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras med skarp ammunition från flera olika sjutområ-den
samtidigt som riskområdena är belägna inom fältets egna
gränser. Kungsängens övnings- och skjutfält samt Roserbsbergs övningsfält har kapacitet för samövningar med helikopterförband.

Markeby-Långvreten,
Långvreten-Överby

RRF3

Rörligt friluftsliv

2

Mälaren med öar och
Riksintresse för de samlade natur och kulturvärdena för
Nyborg-Kolsta/Markeby,
strandområden i Stock- Mälaren med öar och strandområden. Området är ett av de Långvreten-Överby
holms län
mest värdefulla landskapen i landet och stor betydelse för friluftsliv och turism.

RV3

Kommunikationer
(Vägnätet – befintlig
väg)

267

Tpl Stäket - tpl Rotebro
(Rotebroleden)

Väg 267 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik.

Långvreten-Överby
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Totalförsvarets militära del
Förutsättningar

Utredningskorridor 1 går genom påverkansområden samt
riksintresssen som är angivna av Försvarsmakten och även
intresseområden för det civila flyget. Områdena beskrivs
nedan i Tabell 11 och visualiseras i Bilaga 2 och 3.
Inom Enköpings kommun går delsträcka Hamra-Kivinge
genom påverkansområde stoppområde höga objekt tillhörande Uppsala flygflottilj. Inom stoppområdet för höga
objekt gäller höjdbegränsningarna 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Detta för att höga objekt, som exempelvis
master, kraftledningsstolpar och vindkraftverk, kan utgöra
flygsäkerhetsrisker under de övningar som utförs i området.
In- och utflygningar på låg höjd om cirka 200 meter förekommer vid militära övningar. Hamra station ligger inom
stoppområdet vilket gör att det inte går att undvika att ledningen går inom stoppområdet.

Utredningskorridor 1 passerar genom stoppområdet på en
sträcka av cirka 15 kilometer.
Hela utredningskorridor 1 ligger inom Uppsala, Arlanda
och Bromma flygplatsers MSA-ytor10 samt omfattas av två
påverkansområden för väderradar för Håtuna och Arlanda
flygplats. Området runt Uppsala flygplats benämns även av
Försvarsmakten som MSA-område för Uppsala övningsflygplats. MSA-område eller -yta är ett område kring en militär
eller civil flygplats där höga objekt kan påverka flygplatsens
MSA (Minimum Sector Altitude). Inom MSA-områden eller
-ytor görs en bedömning från fall till fall om vad som är höga
objekt och om lokaliseringen av det höga objektet påverkar
området.
Mellan Nyborg och Håbo-Tibble berör delsträckor
Nyborg-Markeby/Kolsta och Markeby-Långvreten stoppområde för vindkraft Håtuna, där det även kan vara restriktioner
för andra höga objekt.

Tabell 11. Försvarsmaktens intressen inklusive riksintressen samt begränsningar kopplade till flyget inom utredningskorridor 1.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

MSA1-3

Flygplats MSA-ytor

1,
2,
3

Uppsala,
Arlanda,
Bromma

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område
finns en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada
på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande
höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

Hamra – Kivinge,
Kivinge-Nyborg,
Nyborg-Markeby/Kolsta,
Markeby -Långvreten,
Långvreten-Överby

MSA4

MSA-område

TM0020

Uppsala övningsflygplats

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område
finns en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada
på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande
höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

Hamra – Kivinge,
Kivinge-Nyborg,
Nyborg-Markeby/Kolsta,
Markeby -Långvreten,
Långvreten-Överby

OHF1

Område med särskilt TM0400,
behov av hinderfriTM0412
het-väderradar

Arlanda,
Håtuna

Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmakten tillgång till väderinformation som bland annat används
till allmänna prognoser samt prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart. Riksintresset väderradar riskerar framför
allt att skadas av vindkraftsetableringar i närheten av väderradaranläggningarna. Inom influens-område för väderradar
(50 km från väderradaranlägg-ning) måste särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset.

Hamra – Kivinge,
Kivinge-Nyborg,
Nyborg- Mar-keby/Kolsta,
Markeby -Långvreten,
Långvreten-Överby

SHO1

Stoppområde för
höga objekt

Uppsala övningsflygplats

Inom stoppområdet kan inga höga objekt tillåtas inom områ- Hamra – Kivinge
det utan att påtaglig skada på riksintresset uppstår.

SV1

Stoppområde för vin- TM0412
dkraftverk

Håtuna

Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradarstation där vindkraftverk, och i viss mån master och höga objekt
efter analys inte får uppföras, eftersom de bedöms medföra
påtaglig skada på riksintresset.

Nyborg- Markeby/Kolsta,
Markeby -Långvreten

PO1

Påverkansområde
för buller eller annan risk

TM1

Kungsängens övningsoch skjutfält/Roserbsbergs övningsfält

Eftersom olika former av skjutövningar bedrivs inom riksintresset finns ett influensområde för buller runt riksintresset
vilket kan stå i konflikt med nytillkommande störningskänslig bebyggelse som exempelvis bostäder inom området.
Kraftledningar tillhör i regel inte den typen av bebyggelse.

Markeby -Långvreten,
Långvreten-Överby

FI1

Flyghinder influensområde

2

Stockholm-Arlanda

Influensområdet avser flyghinder, dvs. det område utanför
flygplatsen inom vilket höga anläggningar såsom vindkraftverk, master, torn och andrabyggnader kan innebära fysiska
hinder för luftfarten.

Långvreten-Överby

TM0020

10. MSA - Minimum Sector Altitude, den höjd som ett flygplan kan sjunka till
innan slutgiltig inflygning (Trafikverket, 2015)
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I Upplands Bro kommun korsar delar av delsträckor Markeby-Långvreten och Lågvreten-Överby ett av Försvarsmaktens riksintressen för totalförsvarets militära del på en
sträcka om cirka 12 kilometer, se även avsnittet ovan om
Riksintressen. Riksintresset utgörs av Kungsängens skjutoch övningsfält/Rosersbergs övningsfält. Det är delområdet
Kungsängens skjut- och övningsfält som korsas. Inom riksintresset är Försvarsmakten restriktiv med nya markanspråk.
Försvarsmakten har framfört att alla utredningsalternativ
som tar ny mark i anspråk inom övnings- och skjutfältet
skulle riskera att medföra påtaglig skada på riksintresset.
Runt riksintresset finns även ett påverkansområde för buller
och annan risk från Kungsängens skjut- och övningsfält som
på en sträcka om cirka 17 kilometer korsas av delsträckor
Markeby-Långvreten och Långvreten-Överby. Kraftledningar
tillhör dock inte den typ av bebyggelse som påverkas av buller.
Vid kommungränsen mellan Upplands-Bro och Upplands
Väsby kommuner berör delsträcka Långvreten-Överby
utkanten av influensområde för flyghinder kring StockholmArlanda flygplats.
Bedömning

Inom stoppområdet följer utredningskorridor 1 befintlig
skogsgata. Medelhöjden för befintliga ledningar i området är
cirka 45 meter. Stolparna för den nya ledningen kommer i
möjligaste mån att hålla samma eller lägre medelhöjd. Byggnadstekniskt är det inte möjligt att förhålla sig till hur låga
stolpar som helst. Detta bör dock kunna uppfyllas om målsättningen är att maximalt samma medelhöjd hålls för den
nya ledningen som för befintliga ledningar. Genom att utredningskorridoren möjliggör en sträckning i anslutning till
befintlig ledningsgata bedöms en ny ledning inom denna delsträcka inte bidra till ytterligare påverkan på stoppområdet.
Utredningskorridoren längs den befintliga korrridoren ligger
nära befintlig bebyggelse i ett flertal passager där sannolikheten är stor för att magnetfältskraven för den nya ledningen
inte skulle uppnås. Detta gör att det skulle vara nödvändigt
att avvika från den befintliga korridoren längs ett flertal passager. Svenska kraftnät har haft en tidig dialog med Försvarsmakten om detta och kommer att ha kontakt med
Försvarsmakten i det fortsatta arbetet.
På samma sätt som för stoppområdet ovan, bör en
sträckning inom MSA-områden till stor del kunna utföras i
anslutning till befintlig ledningsgata. Sammantaget bedöms
utredningskorridoren inte bidra till ytterligare påverkan på
MSA-områdena eller påverkansområden för väderradar, då
det redan går liknande ledningar i samma stråk.
Då det inom påverkansområde stoppområde för vindkraft
redan finns en befintlig ledningsgata i utredningskorridor 1,
bedöms den nya ledningen inom denna korridor inte bidra till
någon ytterligare påverkan på området. Kraftledningen
bedöms inte heller i sig ha en betydande påverkan på stoppområdet.

Genom att i möjligaste mån placera ledningen i befintlig ledningsgata inom övningsfältets riksintresse och påverkansområdet som är kopplat till riksintresset, ger den nya ledningen
inget nytt markintrång inom riksintresset eller påverkansområdet för buller och andra andra risker. Då stolphöjden inte
behöver begränsas inom övningsfältets riksintresseområde
kan det vara möjligt att sambygga den nya ledningen med
befintliga ledningar för att undvika nya markanspråk. Inom
Kungsängens övningsområde är det önskvärt gå ifrån befintlig ledningsgata för att inte överskrida magnetfältsvärden för
bostäder men också för att undvika passage över Munkholmen. Att undvika Munkholmen är fördelaktigt dels för att det
är svårt att transportera ut material till ön som i dagsläget
saknar vägar, dels för att det finns två detaljplaner i direkt
anslutning till ledningsgatan söder om Munkholmen som
utredningskorridor 1 kan komma att hamna i konflikt med om
korridoren går i befintlig ledningsgata. Om det är möjligt att
unvika holmen, ska exakt utformning och placering inom
riksintresset göras i dialog med Försvarsmakten.
Inom influensområdet för flyghinder kring StockholmArlanda flygplats följer delsträckan befintlig ledningsgata,
vilket gör att en sträckning parallellt med denna bör vara att
föredra och skulle göra att påverkan på influensområdet inte
förändras med den nya ledningen.
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3.3.2

Utredningskorridor 2

Utredningskorridor 2 illustreras i Figur 10 och i Bilaga 1. De
delsträckor som är gemensamma för de båda utredningskorridorerna (Kivinge-Nyborg, Nyborg-Kolsta/Markeby och
Långvreten-Överby) beskrivs närmare under avsnitt 3.3.1
ovan. Utredningskorridor 2 är mellan 53-54 kilometer lång
beroende på vilken av de alternativa delsträckorna som korridoren går via. Korridoren är mellan 400-1900 meter bred
och sträcker sig inom Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands-Väsby och Sollentunas kommuner i Uppsala och Stockholms län.
Utredningskorridor 2 går mot sydväst från station Hamra
parallellt med befintlig ledningsgata för Svenska kraftnäts
400 kV-ledning (CL3 S5)1. I höjd med Villsberga viker korridoren av mot sydost och följer ledningsgatan för befintlig
ledning (KL12 S2) längs en sträcka av två kilometer. Norr om
Härvesta viker utredningskorridor 2 sedan av mot sydsydost,
där korridoren går cirka åtta kilometer i ny sträckning. I höjd
med Ekolsunds slott och Strömsäng viker utredningskorridoren av österut i delsträcka Strömsäng-Kivinge och sydöst i
delsträcka Strömsäng-Nyborg. Längs delsträcka StrömsängKivinge går utredningskorridoren i ny mark på en sträcka om
3,5 kilometer. Utredningskorridoren går sedan längs befintlig
ledningsgata för Svenska kraftnäts 400 kV-ledning CL11 S3-5
och en av Vattenfalls 70 kV-ledningar fram till Kivinge där
korridoren möter utredningskorridor 1 vid delsträcka KivingeNyborg.

Figur 14. Befintliga kraftledningar vid Roparudden.

1. Svenska kraftnäts ledningslittera.
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Längs delsträcka Strömsäng-Nyborg går korridoren i ny ledningsgata längs en sträcka av 10 kilometer, det vill säga hela
den aktuella delsträckan. Korridoren går mot öster vid Ekosund och korsar två sambyggda 400 kV-ledningar (CL11 S6-7
och FL4 S1-4) och en 130 kV-ledning i höjd med Åby. Den
sista delsträckan inom utredningskorridor 2, Kolsta-Långvreten, viker av från delsträcka Nyborg-Kolsta/Markeby och går
mot söder och sydost i ny ledningsgata längs en sträcka av 12
kilometer. Utredningskorridor 2 möter sedan utredningskorridor 1 där den mynnar ut i den gemensamma delsträckan
Långvreten-Överby.
Inom utredningskorridor 2 berörs militära intressen som
medför att stolphöjden behöver justeras i jämförelse med
vad som är normalt vid byggnation av stamnätsledningar.
Lägre stolpkonstruktioner skulle behöva bli aktuella längs
delsträckorna Hamra-Strömsäng, Strömsäng-Kivinge och
Strömsäng-Nyborg, vilket i sin tur leder till i ett minskat
spann mellan stolparna. Byggnadstekniskt är det inte möjligt
att inom utredningskorridoren förhålla sig till stolpar som är
20 meter höga.
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Tabell 12. Skyddade områden inom utredningskorridor 2.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

N2

Natura 2000

SE0210077

Hjälstaviken

-Områdestyp: SPA/SCI
Naturtyper:
3150 – Naturligt näringsrika sjöar
6210 – Kalkgräsmarker
6270 – Silikatgräsmarker
6410 – Fuktängar
9010 – Taiga
9020 – Nordlig ädellövskog
9070 – Trädklädd betesmark
Arter:
Bivråk, Brun kärrhök, Brushane, Dubbelbeckasin, Dvärgmås, Fisktärna,
Kornknarr, Rördrom, Småfläckig sumphöna, Trana, Törnskata.

Hamra-Strömsäng
Strömsäng-Kivinge

VSO1

Vattenskyddsområde

22

Kivinge

-

Strömsäng-Kivinge
Strömsäng-Nyborg

N4

Natura 2000

SE0210341

Stora och Lilla
Ullfjärden

Området kännetecknas av två sammanhängande fjärdar med ovanligt rent och opåverkat vatten i jämförelse med övriga Mälaren. Inom
området finns även tre lokaler med småsvalting; vars enda sötvattenförekomst i världen finns i Mälaren.

Strömsäng-Nyborg
Kolsta-Långvreten

N5

Natura 2000

SE0110341

Hammaren Nyborg

Området består av en åsbarrskog. Trädskiktet är olikåldrigt och flerskik- Kolsta-Långvreten
tat och domineras av tall och gran. Inom området finns även grovbarkiga
vårtbjörkar och asp. Karakteristiskt är även den stora mängden med död
ved främst i form av torrträd som ger förutsättningar för vedberoende
insekter och vedsvampar att hitta livsmiljöer.

Bebyggelse och boendemiljö
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 går i närheten av tätorten Bålsta, samt
genom flera mindre samhällen såsom Kivinge och Näshagen.
Inom utredningskorridor 2 finns ett stort antal bostäder
varav de flesta finns inom delsträcka Hamra-Strömsäng och
Strömsäng-Nyborg. Bebyggelsen är utspridd längs hela
utredningskorridoren men är mer koncentrerad kring de
samhällen som utredningskorridoren passerar igenom.
Bedömning

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö är huvudsakligen
visuell men består också av påverkan från magnetiska fält.
Utredningskorridoren följer befintlig ledningsgata längs första delen av sträckan, längs denna del är det sannolikt att det
till stor del går att placera den nya ledningen i en sträckning
som redan är ianspråktagen av ledningar. Den visuella påverkan bedöms bli stor då den nya ledningen till stor del kommer att gå i ny sträckning. I möjligaste mån kommer
sträckningen att placeras så att antalet bostäder med förhöjda magnetfältsvärden blir så få som möjligt. Då bebyggelsen är utspridd i området är det dock sannolikt att det
kommer att finnas bostäder som får något förhöjda magnetiska fält. Sammantaget bedöms påverkan på bebyggelse och
boendemiljö bli stor.
Landskapsbild
Förutsättningar

Det flacka landskapet bryts på sina ställen av en mer kuperad terräng i form av skogsbeklädda kullar och kulturmarker,
bland annat av Rölundaåsen i Håbo kommun. I landskapet
kring korridoren förekommer ett flertal skyddade och
skyddsvärda områden. Utredningskorridor 2 passerar över
ett flertal sjöar och vattendrag. Korridoren följer befintlig ledning utmed några delsträckor vilket innebär att kraftledning
med tillhörande ledningsgata kan anses vara en del av landskapsbilden. De öppna ytorna skulle kunna medföra att den
visuell förändring i området som en ny kraftledning medför
skulle kunna upplevas som påtaglig. Inom korridorens norra
delar, längs delsträcka Hamra-Kivinge, Strömsäng-Kivinge
och Strömsäng-Nyborg, kommer lägre stolpar vara nödvändiga på grund av stoppområde för höga objekt. Detta innebär
att avståndet mellan stolparna kommer att reduceras och att
antalet stolpar kommer att vara betydligt fler än vad som är
normalt vid byggandet av stämnätsledningar. Längs dessa
passager kan ledningen komma att ha en visuella påverkan
på landskapsbilden som är något större än vad stamnätsledningar normalt sätt ger upphov till.
Ett område som omfattas av landskapsbildskydd, Lilla
Ullevifjärden, ligger cirka 300 meter från delsträcka KolstaLångvreten i höjd med Bålsta.
Bedömning

Påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor då utredningskorridoren passerar flera öppna platser vid t.ex. åkermark
eller vattendrag.

Utredningskorridor 2 går till stora delar genom ett flackt och
öppet odlingslandskap med inslag av bland- och barrskog.
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Naturmiljö
Förutsättningar

Inom utredningskorridor 2 förekommer ett flertal skyddade
och skyddsvärda områden. Utredningskorridoren går i närheten av tre Natura 2000-områden och delvis genom ett vattenskyddsområde. Samtliga skyddade områden beskrivs
nedan i Tabell 12 och visualiseras i Bilaga 2 och 3.
Utredningskorridor 2 passerar längs delsträcka HamraStrömsäng och Strömsäng-Kivinge i närheten av naturreservatet och Natura 2000-området Hjälstaviken (SE0210077)
som är skyddat enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) och
fågeldirektivet (79/409/EEG). Området är även riksintresse
för naturvård.
Utredningskorridoren passerar längs delsträcka HamraStrömsäng väster om Natura 2000-området respektive
söder om området längs delsträcka Strömsäng-Kivinge.
Natura 2000-området är beläget på ett avstånd av 50-350
meter från utredningskorridoren. En våtmark med mycket
högt naturvärde (se Tabell 15) söder om Hjälstaviken berörs
av korridorens norra halva längs delsträcka StrömsängKivinge. Vidare korsar utredningskorridor 2 de norra delarna
av Kivinge vattenskyddsområde.
Utredningskorridoren passerar cirka 400 meter norr om
Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden (SE0210341)
längs delsträcka Strömsäng-Nyborg och cirka 1 kilometer
öster om området längs delsträcka Kolsta-Långvreten.
Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden som är skyddat enligt habitatdirektivet. Utredningskorridor 2 passerar
även cirka 200 meter öster om Natura 2000-området Hammaren Nyborg (SE0110341) längs delsträcka Kolsta-Långvreten.
Vidare berörs även ett flertal nyckelbiotoper, naturvärden,
våtmarksområden, sumpskogar, ängs- och betesmarksinventeringen samt områden som utpekas i naturvårdsprogrammet inom utredningskorridoren. Dessa presenteras i Tabell
13, Tabell 14, Tabell 15, Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18
nedan och visualiseras i Bilaga 3.

Tabell 13. Nyckelbiotoper inom utredningskorridor 2.
Kartbet Namn

ID

Biotop

Delsträcka

NB13

350 m NV Asptorp N 8124-1994

Barrskog

StrömsängNyborg

NB14

250 m NV Asptorp N 8123-1994

Ädellövträd

StrömsängNyborg

NB15

150 m NV Asptorp N 8168-1994

Barrskog

StrömsängNyborg

NB16

500 m N Ekolsdal

N 8166-1994

Lövrik barrnat- Strömsängurskog
Nyborg

NB17

100 m N Ekolsdal

N 8081-1994

Ädellövskog

StrömsängNyborg

NB3

500 m S Hagelviken

N 5507-1996

Barrskog

StrömsängNyborg

NB18

Vitmossen

N 1236-1997

Gransumpskog

KolstaLångvreten

NB19

900 m norr Slåtterkärret

N 17158-1996

Hällmarkskog

KolstaLångvreten

NB20

500 m väst Albylund

N 17010-1996

Blandsumpskog

KolstaLångvreten

NB21

600 m väst Råbacka

N 17029-1996

Källpåverkad
mark

KolstaLångvreten

Tabell 14. Naturvärden inom utredningskorridor 2.
Kartbet

Namn

ID

Biotop

Delsträcka

NV7

250 m N Fridhem

N 9121-1995

Ädellövskog

Hamra-Strömsäng

NV8

600 m norr
Häradsbro

N 17159-1996

Å eller bäckmiljö

KolstaLångvreten

NV9

600 m ONO.
Brandaberget

N 1238-1997

Å eller bäckmiljö

KolstaLångvreten

NV10

1 km SÖ. Grev- N 17030-1996
elund

Å eller bäckmiljö

KolstaLångvreten

Tabell 15. Områden upptagna i våtmarksinventeringen inom utredningskorridor 2.
Kartbet

Namn

ID

Klassning

Delsträcka

VMI6

Hjästaviken 1 km S Hjälsta kyrka

C11H3H01

Mycket högt naturvärde

Strömsäng-Kivinge

VMI7

Strandäng 400 m V Segersta 5 km VNV Övergrans kyrka

C11H2I02

Vissa naturvärden

Strömsäng-Kivinge

VMI8

Strandäng utmed västra Ryssviken 500 m O Övergran kyrka

C11H2J01

Högt naturvärde

Strömsäng-Nyborg

VMI9

Våtmark runt Rydjan 4 km NO Bålsta

AB11H2J03

Vissa naturvärden

Kolsta-Långvreten

VMI10

Lillmossen 8 km SV Sigtuna

AB11I1A01

Låga naturvärden

Kolsta-Långvreten

VMI11

Stormossen 9 km SV Sigtuna

AB11I1A02

Högt naturvärde

Kolsta-Långvreten

VMI3

Våtmark O Näshagen 7 km S Sigtuna

AB11I1B01

Vissa naturvärden

Kolsta-Långvreten
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Tabell 16. Sumpskogar inom utredningskorridor 2.
Kartbet

Namn

ID

Beskrivning

Delsträcka

SS26

Sävsta sjö

412/2337

Mosseskog, barrskog blandat eller ospec dominerar

Hamra-Strömsäng

SS27

Sävsta sjö

1209

Mosseskog, lövskog, blandat eller ospec dominerar

Hamra-Strömsäng

SS28

1000 m NV Strömsäng

258

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Hamra-Strömsäng

SS29

600 m N Rydjan

1600

Kärrskog, tall dominerar

Kolsta-Långvreten

SS30

200 m N Skällstamossen

1988

Kärrskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS31

Skällstamossen

2338

Mosseskog, tall dominerar

Kolsta-Långvreten

SS32

Domarkärret

738

Kärrskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS33

Rödmossen

269

Fuktskog, gran dominerar

Kolsta-Långvreten

SS34

400 m nordväst Häradsbro

1777

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS35

400 m nordväst Häradsbro

2588

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS36

Vitmossen

2040

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS37

400 m NNV Ekedal

1461

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS38

400 m NNV Ekedal

2511

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS39

200 m öst Brända bergen

877

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS40

300 m nordväst Lillmossen

506

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Kolsta-Långvreten

SS41

300 m nordväst Lillmossen

909

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS42

600 m ONO Slättkärret

1634

Mosseskog, tall dominerar

Kolsta-Långvreten

SS44

Lillmossen

123

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Kolsta-Långvreten

SS45

500 m öst Karlberg

Mosseskog, al och glasbjörk dominerar

Kolsta-Långvreten

SS46

Stormossen

576

Mosseskog, tall dominerar

Kolsta-Långvreten

SS47

Stormossen

2804

Mosseskog, tall dominerar

Kolsta-Långvreten

SS48

Stormossen

787

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Kolsta-Långvreten

SS49

600 m VSV Skråmsta-torp

2042

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Kolsta-Långvreten

SS50

400 m väst Albylund

1568

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS51

300 m sydväst Råbacka

192

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS52

600 m SSO Råbacka

3099

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Kolsta-Långvreten

SS53

1 km OSO Råbacka

2029

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS54

500 m OSO Grevelund

895

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Kolsta-Långvreten

SS5

600 m OSO Lövsta

299

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar
( > 70% )

Kolsta-Långvreten

599
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Tabell 17. Naturvårdsprogram inom utredningskorridor 2.
Kartbet Typ

ID

Namn

Klass

Beskrivning

Delsträcka

NVP6

Naturvårdsprogram

81.72

Fuktäng och ädellövskog vid L. Berg
och Görlinge

3, högt värde12

Bevarandevärden 13:
B – Ädellövskogen,
L – Lummig lövskog i åkerlandskapet,
Z – Fågellivet.

Hamra-Strömsäng

NVP7

Naturvårdsprogram

81.104

Verkestaberg och
Nibble backar

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Örteik torrängsflora,
K – Fornlämningar,
L – Betydelsefull del i omgivande landskap.

Hamra-Strömsäng

NVP8

Naturvårdsprogram

81.105

Sävsta kärr

2, mycket högt
värde

Bevarandevärden:
B – Al-Björk-sumskogen,
Z – Fågellivet, molluskfaunan.

Hamra-Strömsäng

NVP9

Naturvårdsprogram

81.106,
05.13

Hjälstaviksområdet 1, högsta värde

Bevarandevärden:
B – Torrängs- och fuktängsvegetation. Ädellövbackar,
lundpartier.
F – Strövmöjlighet-er, utsiktspunkt.
K – ”Herrgårds-” resp. ”bondelandskapets” åskådlighet.
Z – Fågellivet, insektsfauna.

Hamra-Strömsäng

NVP10

Naturvårdsprogram

81.126

Ekolsundsberget

3, högt värde

Bevarandevärden:
F – Utsiktsplatser, badhällar, strövmöjligheter,
G – Strandlinjer, glacialskulpterade hällar. Förkastningsbrant.
K – Fornborg.

Hamra-Strömsäng,
Strömsäng-Nyborg

NVP11

Naturvårdsprogram

05.22

Segerstaområdet

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Ädellövträd, lundpartier, örtrika partier,
L – Lummig od-ingslandskap,
Z – Fågellivet.

Strömsäng-Kivinge

NVP4

Naturvårdsprogram

05.16

Strandområdet
mellan Övergran
och Bälsundaviken

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Ädellövträd, örtrika partier. Betad strandäng, vegetationszonering.
F – Strövmöjligheterna.
K – Odlingslandskapet.
L – Landskapsbilden.
Z – Fågellivet.

Strömsäng-Nyborg

NVP5

Naturvårdsprogram

05.23

Rölundaåsen och
Viåsen

3, högt värde

Bevarandevärden:
G – Åsarnas geomorfologi,
K – Fornlämningarna..

Strömsäng-Nyborg

NVP12

Naturvårdsprogram

05.26

Betesmark söder
om Ängstorpet

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Torrängen,
L – Betydelsefull del i omgivande landskap.

Strömsäng-Nyborg

Bedömning

Utredningskorridor 2 berör ett fåtal naturmiljöer med höga
naturvärden. Befintlig ledning går delvis i samma sträckning
som utredningskorridor 2 och dessa intressen är därmed delvis redan påverkade, men till största del går utredningskorridoren genom områden som är opåverkade av kraftledningar
men påverkade av övrig infrastruktur såsom vägar. Påverkan
på naturmiljön bedöms därmed bli måttlig.
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Tabell 18. Ängs- och betesmarker inom utredningskorridor 2.

Kulturmiljö

Kartbet

Namn

ID

Biotop

Förutsättningar

AoB19

14B-HJW

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB20

183-WVS

Bete, svag hävd

Hamra-Stromsang

AoB21

417-XOW

Bete, svag hävd

Hamra-Stromsang

AoB22

F35-DFS

Bete, svag hävd

Hamra-Stromsang

AoB23

6DC-AMS

Bete, ingen hävd

Hamra-Stromsang

AoB24

1DD-ARZ

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB25

55F-RLE

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB26

BBE-SXO

Bete

Hamra-Stromsang

AoB27

77B-NYE

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB28

D4E-NMJ

Restaurerbar

Hamra-Stromsang

AoB29

8CD-YRK

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB30

D2A-TOK

Ej aktuell

Hamra-Stromsang

AoB31

23F-DBV

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang

AoB32

45F-SNI

Bete, ingen hävd

Hamra-Stromsang

AoB33

4A0-CAV

Restaurerbar

Hamra-Stromsang

AoB34

886-JLY

Bete, bra hävd

Hamra-Stromsang,
Stromsang-Nyborg

AoB35

BFE-CAU

Möjlig Äng, svag
hävd

Stromsang-Kivinge

AoB36

A63-VXK

Bete, bra hävd

Stromsang-Kivinge

AoB37

9CA-BSB

Bete, svag hävd

Stromsang-Kivinge

AoB38

2A4-IUA

Bete, bra hävd

Stromsang-Kivinge

AoB39

F64-TOK

Bete, svag hävd

Stromsang-Nyborg

AoB9

2E1-NIE

Bete, svag hävd

Stromsang-Nyborg,
Kivinge-Nyborg

AoB40

084-DIZ

Bete, bra hävd

Stromsang-Nyborg

Området mellan Hamra och Överby är fornlämningstätt.
Inom utredningskorridor 2 finns 765 registrerade lokaler i
FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) av främst
fornlämningar (259) och övriga kulturhistoriska lämningar
(183). Samtliga lämningar med antikvarisk bedömning listas i
Bilaga 4 och visualiseras i Bilaga 3.
De norra delarna av utredningskorridoren, delsträcka
Hamra-Strömsäng, går längs en sträcka av fyra kilometer
genom Örsundaåns dalgång som utgör riksintresse för kulturmiljövård (beskrivs vidare under avsnittet ”Riksintressen”)
samt hyser ett bevarandevärt odlingslandskap. Örsundaåns
dalgång utgör en värdefull dalgångsbygd med ett stort antal
intressanta fornlämningar från järn- och bronsåldern, kyrkor
samt herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung.
Längs delsträcka Strömsäng-Nyborg går utredningskorridor 2 längs en sträcka av cirka 2 kilometer genom området
Övergran-Yttergran som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Området utgörs av ett herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett rikt innehåll av fornlämningar och
bebyggelse.
Delsträcka Kolsta-Långvreten berör även den sydligaste
spetsen av riksintresset för kulturmiljövård benämnt Håtuna
- Håbo-Tibble. Området är en centralbygd med förhistorisk
bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och
medeltida kyrkor.

Figur 15. Vy över området Hjälstaviken.
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Bedömning

Inom utredningskorridor 2 finns ett stort antal registrerade
lokaler i Riksantikvariets fornminnesregister (FMIS), varav
flera är klassade som fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Även riksintressen för kulturmiljö berörs.
Vissa delar av korridoren påverkas i större grad än andra
områden. Enstaka fornlämningar och kulturhistoriska lämningar kan komma att påverkas, risk för negativ påverkan
bedöms som liten och beräknas ge små konsekvenser för det
enskilda objektet. Påverkan på kulturmiljön bedöms därför bli
måttlig.
Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv vid Mälaren (se avsnitt ”Riksintressen”). Området är ett av de mest värdefulla landskapen i landet och har
stor betydelse för friluftslivet och turismen i regionen. Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet riksintresse
för det rörliga friluftslivet och sträcker sig genom utredningskorridor 2 vid delsträckorna Hamra-Strömsäng, StrömsängKivinge och Strömsäng-Nyborg. Sjöarna inom området
lämpar sig även för yrkesfiske.
Delsträcka Strömsäng-Nyborg ligger även inom området
Ekoln som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Mälarens nordligaste vik Ekoln med strandområden är en viktig
tillgång, både som närnatur och som besöks- och utflyktsmål. De främsta värdena utgörs av utblickar, båtliv, vatten
sport, bad och vistelse på vatten och isar samt naturvärden.
11 12

Bedömning

Generellt utgör en nyetablering inget större hinder för framkomligheten vid rekreation och friluftsliv. Den kan under en
kortare tid vid byggnation medföra en något begränsad framkomlighet.
Då utredningskorridoren till viss del går i ny mark kan försämringar av upplevelsevärdet uppkomma och tillgängligheten till områdena försämras marginellt. Påverkan på
möjligheterna till rekreation och friluftsliv inom utredningskorridor 2 bedöms bli liten.
Naturresurshushållning
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 går längs delsträcka Hamra-Strömsäng
främst genom öppen mark som till stor del utgörs av jordbruksmark, endast mindre partier skogsmark finns inom korridoren längs denna sträcka. Utredningskorridoren går till
stor del i ny ledningsgata vilket gör att nya arealer skogs- och
jordbruksmark kommer att tas i anspråk.
Längs delsträcka Strömsäng-Kivinge går korridoren
omväxlande genom jordbruksmark och skogsmark. Utredningskorridoren korsar längs delsträckorna StrömsängKivinge och Strömsäng-Nyborg även Ekolsundsviken.

11. Naturvärdesklass: 1=högsta naturvärde; 2=mycket högt naturvärde; 3=högt
naturvärde; 4=visst naturvärde
12. Klassificeringsmotiv: B = Botanik, Z = Zoologi, G = Geologi, H = Hydrologi, K =
Kultur- och odlings-landskap, L = Landskapsbild, F = Friluftsliv
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Utredningskorridoren går igenom ett större skogsparti första
delen av delsträcka Strömsäng-Nyborg för att sedan fortsätta genom jordbruksmark. Utredningskorridoren går i ny
mark vilket gör att nya arealer skogs- och jordbruksmark
behöver tas i anspråk. Utredningskorridoren berör Kivinge
vattenskyddsområde. Delsträcka Strömsäng-Kivinge snuddar vid vattenskyddsområdets norra del medan delsträcka
Strömsäng-Nyborg som går igenom områdets södra delar.
Strax innan Nyborg korsar korridoren även vattendraget
Ryssviken.
Längs delsträcka Kolsta-Långvreten går utredningskorridoren nästan uteslutande genom skogsmark. Nya markarealer kommer att tas i anspråk längs den aktuella sträckan då
det inte finns någon befintlig ledningsgata.
Utredningskorridoren 2 passerar längs delsträcka Strömsäng-Nyborg genom en grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer Vreta-Bålsta
(SE660987-159721). Vattenförekomsten har beslutats till
god kemisk och kvantitativ status. Även fyra sjöar som
omfattas av miljökvalitetsnormer korsas av utredningskorridoren. Två av sjöarna ligger i Uppsalas län: Mälaren-Prästfjärden (SE657160-160170) och Mälaren-Gorran
(SE662297-159788) och två i Stockholms län: Lejondalssjön
(SE660523-160785) och Mälaren-Skarven (SE661108160736). Tre sjöar bedömdes till måttlig ekologisk status
medan Mälaren-Prästfjärden har god som statusklassning.
Samtliga klassificeras till ’uppnår ej god kemisk status’ med
avseende på kvicksilver och PBDE (polybromerade difenyletrar). Miljökvalitetsnormen anger att Lejondalssjön ska
uppnå god ekologisk status senast år 2021 medan resterande
senast år 2027. Ett vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer berörs av utredningskorridor 2 längs delsträcka
Hamra-Strömsäng, Hjälstaån (SE662016-158493). Vattendragets ekologisk status är för närvarande otillfredsställande
och kvalitetskravet är satt till god ekologisk status med tidsfrist till 2027 och dess kemisk status är klassad som ’uppnår
ej god’, med avseende på kvicksilver och PBDE (polybromerade difenyletrar).
Bedömning

Utredningskorridor 2 går till stor del i ny mark, endast en
begränsad del längs delsträcka Hamra-Strömsäng går i
befintlig ledningsgata. Större arealer ny skogsmark och nya
arealer jordbruksmark kommer därför att tas i anspråk.
Befintlig ledningsgata kan även komma att breddas för att
möjliggöra byggnation av ledningen. Påverkan på naturresurser bedöms bli måttlig.
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Tabell 19 Berörda riksintressen inom utredningskorridor 2.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

RKV1

Kulturmiljövård

C50

Örsundaåns dalgång

Odlingslandskap utmed viktig forntida kommunikationsled
med ett rikt innehåll av fornlämningar och herrgårdsmiljöer
av medeltida ursprung. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö,
Kvarnmiljö).

Hamra-Strömsäng

RV1

Kommunikationer
(Vägnät – befintlig
väg)

55

55. Enköping - Uppsala

Väg 55 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 55 ingår i det regionala vägnätet och förbinder Norrköping med
Uppsala.

Hamra-Strömsäng

RRF1

Rörligt friluftsliv

3

Mälaren

Mälarens med strandområden är en viktig tillgång, både som Hamra-Strömsäng,
närnatur och som besöks- och utflyktsmål.
Strömsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg

RNV2

Naturvård

NRO-03039

Hjälstaviken

Hjälstaviken är en av landets förnämsta och mest kända fåStrömsäng-Kivinge
gelsjöar. Området har mycket stor betydelse både som häcklokal och rastplats för fågel. De angränsande markerna mot
viken uppvisar en stor variationsrikedom.

RYS1

Yrkesfiske (sjöar)

-

Mälaren

I Mälaren förekommer drygt trettio olika fisk- och kräftarter,
varav minst sex arter som är betydelsefulla inom yrkesfisket,
nämligen gös, siklöja, gädda, abborre, ål och signalkräfta.

RRF2

Rörligt friluftsliv

4

Ekoln

Mälarens nordligaste vik Ekoln med strandområden är en
Strömsäng-Kivinge,
viktig tillgång, både som närnatur och som besöks- och utfly- Strömsäng-Nyborg
ktsmål. De främsta värdena utgörs av vattenkontakt och utblickar, båtliv, vattensport, bad och vistelse på vatten och isar
samt naturvärden.

RV4

Kommunikationer
(Vägnät – befintlig
väg)

18

Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans-European TransE18. S länsgräns - AB
länsgräns ( Stockholm- port Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E18 är en väst-östlig förbinriksgränsen)
delse som förbinder Stockholm med Oslo via Västerås,
Örebro och Karlstad.

Strömsäng-Nyborg

RKV2

Kulturmiljövård

C65

Yttergran-Övergran

Strömsäng-Nyborg

RRF3

Rörligt friluftsliv

2

Strömsäng-Nyborg,
Mälaren med öar och
Riksintresse för de samlade natur och kulturvärdena för
strandområden i Stock- Mälaren med öar och strandområden. Området är ett av de Kolsta-Långvreten
mest värdefulla landskapen i landet och stor betydelse för friholms län
luftsliv och turism.

RV2

Kommunikationer
(Vägnät – befintlig
väg)

912

Väg 912. Tpl Draget Tpl Märsta

Väg 912, 269 och 263 utgör förbindelse från E18 och som
koppling från norra Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats. Förbindelsen är i behov av att utvecklas.

Kolsta-Långvreten

RKV3

Kulturmiljövård

K35

Håtuna - Håbo-Tibble

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen,
dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.

Kolsta-Långvreten

RTF1

Totalförsvarets militära del

TM0012

Kungsängens övningsoch skjutfält/Roserbsbergs övningsfält

Övnings- och skjutfält utgör produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med förekommande utrustning och
vapensystem. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras med skarp ammunition från flera olika sjutområ-den
samtidigt som riskområdena är belägna inom fältets egna
gränser. Kungsängens övnings- och skjutfält samt Roserbsbergs övningsfält har kapacitet för samövningar med helikopterförband.

Kolsta-Långvreten

Herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett rikt
innehåll av fornlämningar och bebyggelse. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö).

Strömsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg
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Infrastruktur och planförhållanden
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 korsar allmänna vägar ett tjugotal
gånger.
Utredningskorridoren berör översiktsplaner för Enköpings, Håbo, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Inom de kommunala översiktsplanerna
finns inga konkreta hinder för nyetablering av kraftledningar.
Det finns även kommunala inriktningar för kraftledningar gällande elektromagnetiska fält och de nivåer som är acceptabla
samt kring placering av bostäder i förhållande till kraftledningar. Dock förtydligas i nyligen framtagna planer att förändringar i stamnätet förordas att ske i befintliga
ledningsgator. Inom korridoren berörs även sex gällande
detaljplaner och pågående detaljplaneprocesser. Ny markanspråk i form av nya ledningsgator kan komma att kräva en
planändring.
Bedömning

Utredningskorridor 2 passerar några större vägar med tät
trafik. Under byggtiden bedöms påverkan på infrastruktur bli
liten till måttlig medan påverkan under drift bedöms bli obetydlig.

Förenlighet med gällande planer kommer att studeras närmare i ett senare skede av tillståndsprocessen. Sammantaget
bedöms påverkan bli liten.
Områden av riksintresse
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 berör ett riksintresse för naturvård, tre
riksintressen för kulturmiljövård, tre riksintressen för rörligt
friluftsliv, ett riksintresse för yrkesfiske sjöar, tre riksintressen
för kommunikationer (vägar och farled) och ett riksintresse
för totalförsvaret. Även alla Natura 2000-områden är av
riksintresse och beskrivs under avsnittet Naturmiljö ovan.
Samtliga områden beskrivs i Tabell 19 och visualiseras i
Bilaga 2 och 3.
Bedömning

Utredningskorridor 2 berör Hjälstaviken, riksintresse för
naturvård, längs en delsträcka och går endast i kanten av
riksintresset. Utredningskorridoren antas därför inte ha
någon negativ påverkan på de värden som finns inom området. Påverkan på riksintresset för naturvård bedöms därför
bli obetydlig.

Tabell 20 Försvarsmaktens intressen inklusive riksintressen samt begränsningar kopplade till flyget inom utredningskorridor 2.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Delsträcka

MSA1-3

Flygplats MSA-ytor

1,
2,
3

Uppsala,
Arlanda,
Bromma

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område finns
en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för objekt.
Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

Hamra – Strömsäng,
Strömsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg,
Kolsta-Långvreten

MSA4

MSA-område

TM0020

Uppsala övningsflygplats

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område finns
en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för objekt.
Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

Hamra – Strömsäng,
Strömsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg
Kolsta-Långvreten

OHF1

Område med särskilt TM0400,
behov av hinderfriTM0412
het-väderradar

Arlanda,
Håtuna

Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut (SMHI) och För-svarsmakten tillgång
till väderinformation som bland annat används till allmänna
prognoser samt prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart. Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar i närheten av väder-radaranläggningarna.
Inom influensområde för väderradar (50 km från väderradaranläggning) måste särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset.

Hamra – Strömsäng,
Strömsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg
Kolsta-Långvreten

SHO1

Stoppområde för
höga objekt

Uppsala övningsflygplats

Inom stoppområdet kan inga höga objekt tillåtas inom området
utan att påtaglig skada på riksintresset uppstår.

Hamra-Strämsäng,
Strämsäng-Kivinge,
Strömsäng-Nyborg

SV1

Stoppområde för vin- TM0412
dkraftverk

Håtuna

Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradarstation
där vindkraftverk, och i viss mån master och höga objekt efter
analys inte får uppföras, eftersom de bedöms medföra påtaglig
skada på riksintresset.

Kolsta-Långvreten

PO2

Påverkansområde
övrigt

TM0591

Upplands Bro, Håbo

Ett område utanför riksintresseområde för ett riksintresse vars
funktion omfattas av sekretess.

Kolsta-Långvreten

PO1

Påverkansområde
för buller eller annan risk

TM0012

Kungsängens övnings- och Eftersom olika former av skjutövningar bedrivs inom riksintresset finns ett influensområde för buller runt riksintresset
skjutfält/Roserbsbergs
vilket kan stå i konflikt med nytillkommande störningskänslig
övningsfält
bebyggelse som exempelvis bostäder inom området. Kraftledningar tillhör i regel inte den typen av bebyggelse.

Kolsta-Långvreten

TM0020
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Påverkan på riksintressena för kulturmiljövård: Örsundaåns
dalgång, Yttergran-Övergran samt Håtuna - Håbo-Tibble,
bedöms bli liten då en begränsad del av områdena påverkas
av utredningskorridoren. Lokalt kan riksintresseområdena
komma att påverkas visuellt. Påverkan på riksintressena för
kulturmiljö bedöms därmed bli liten.
Det rörliga friluftslivets riksintressen samt det område för
yrkesfiske som berörs bedöms inte påverka möjligheten att
utnyttja området för dessa syften, däremot kan upplevelsevärdet påverkas genom att ledningen kan komma att ha en
visuell påverkan. Påverkan på riksintressen för rörligt friluftsliv och yrkesfisket bedöms bli obetydliga.
Utredningskorridor 2 korsar riksintresse kommunikationer
(vägar). Under drift av ledningen uppkommer ingen negativ
påverkan på trafiken. Påverkan under byggskedet kommer
att bli begränsad. Påverkan på riksintressena för kommunikationer bedöms bli obetydlig.
Försvarsmaktens riksintresseområden bedöms under
avsnittet Totalförsvarets militära del.
Påverkan på berörda riksintressen inom utredningskorridor 2 bedöms sammantaget bli obetydlig-liten.
Totalförsvarets militära del
Förutsättningar

Utredningskorridor 2 går genom påverkansområden samt
riksintressen som är angivna av Försvarsmakten och även
intresseområden för det civila flyget. Områdena beskrivs
nedan i Tabell 20 och visualiseras i Bilaga 2 och 3.
Inom Enköpings kommun går delsträckorna HamraStrömsäng, Strömsäng-Kivinge och Strömsäng-Nyborg
genom påverkansområde stoppområde höga objekt runt
Uppsala flygflottilj. Utredningskorridor 2 passerar genom
stoppområdet på en sträcka av cirka 18-19 kilometer.
Hela utredningskorridor 2 ligger inom Uppsala, Arlanda
och Bromma flygplatsers MSA-ytor13 samt omfattas av
påverkansområden för väderradar. Området runt Uppsala
flygplats benämns även av Försvarsmakten som MSAområde för Uppsala övningsflygplats. Längs knappt halva
sträckan följer utredningskorridoren befintlig ledningsgata
medan drygt halva sträckan tar ny mark i anspråk.
Delar av delsträckorna Strömsäng-Nyborg och KolstaLångvreten berör stoppområde för vindkraft, där det även
kan vara restriktioner för andra höga objekt. Största delen av
delsträckorna tar ny mark i anspråk inom stoppområdet för
vindkraft, medan en kortare del följer befintlig ledningsgata.
Del av delsträcka Kolsta-Långvreten korsar ett av Försvarsmaktens övriga påverkansområden. Ett övrigt påverkansområde är ett område utanför ett riksintresse vilkets
funktion omfattas av sekretess. Inom ett sådant område kan
en verksamhet eller åtgärd riskera att påverka funktionen,
tillträdet till eller möjligheten att nyttja intresset. Det kan
även vara ett område där den verksamhet som bedrivs inom
intresset kan påverka omgivningen.

Bedömning

Närmast stationen Hamra följer ca 4-6 kilometer av delsträcka Hamra-Strömsäng befintlig ledningsgata, vilket skulle
kunna möjliggöra att ledningen inom stoppområdet till stor
del kan placeras i anslutning till denna och därmed inte
utgöra ny påverkan på den verksamhet som bedrivs vid Uppsala flygflottilj. Medelhöjden på befintliga ledningar är cirka
20 meter. Byggnadstekniskt är det inte möjligt att inom
utredningskorridoren förhålla sig till stolpar som är 20 meter
höga. Begränsning finns vad gäller det elektriska fältet som
en meter över marken inte får överstiga 7,5 kV/m. Resterande del av delsträcka Hamra-Strömsäng samt delar av delsträckorna Strömsäng-Kivinge och Strömsäng-Nyborg går i
sträckor som ger nya markintrång inom stoppområdet. Där
det inte finns någon befintlig ledningsgata ger delsträckorna
nya markintrång. Detta gör att dessa delsträckor i utredningskorridor 2 kan medföra en påverkan på stoppområdet.
Svenska kraftnät har haft en tidig dialog med Försvarsmakten
om detta och kommer att ha kontakt med Försvarsmakten i
det fortsatta arbetet. MSA-områdena är inte lika känsliga för
byggnation av kraftledningar och det bedöms vara möjligt att
vid behov frångå parallellbyggnationen vid trånga passager
till exempel nära bostäder och att bygga samman ledningar i
högre stolpar utanför stoppområdet. Utredningskorridor 2
bedöms inte bidra till ytterligare påverkan på MSA-ytorna,
förutom längs den sträcka som inom stoppområdet enligt
ovan tar ny mark i anspråk. Däremot framgår det av dialogen
med Försvarsmakten att utredningskorridoren längs delsträcka Kolsta-Långvreten kan komma att påverka väderradar.
Inom stoppområde för vindkraft bedöms den nya ledningen inte bidra till någon ytterligare påverkan, då höjden på
stolparna är betydligt lägre än vad ett vindkraftverk eller en
mast är. Kraftledningen bedöms inte heller i sig ha en betydande påverkan på stoppområdet.
Eftersom funktionen för riksintresset inom påverkansområdet för övrigt verksamhet inte är känt, är det svårt att
bedöma om ledningen kan komma att påverka det eller inte.
Däremot har det framkommit vid den tidiga kontakten med
Försvarsmakten att korridoren troligen kommer att ha en
påverkan på riksintresset. Den fortsatta dialogen med Försvarsmakten får utvisa om det är möjligt med en sträckning
inom delsträckan om denna utredningskorridor skulle bli
aktuell.
Genom att i möjligaste mån placera ledningen i befintlig
ledningsgata, ger den nya ledningen inget nytt markintrång
inom riksintresset eller påverkansområdet för buller och
andra risker. Då stolphöjden inte är begränsande inom området kan möjligheten att sambygga med annan ledning finnas,
för att inte ta ny mark i anspråk.

13
MSA - Minimum Sector Altitude, den höjd som ett flygplan kan
sjunka till innan slutgiltig inflygning (Trafikverket, 2015)
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3.4

Korridorer som inte utreds vidare

Nedan beskrivs de utredningskorridorer som inte utreds
vidare, se Figur 16. I ett tidigare skede, vid framtagande av
den framkomlighetsstudie som genomförts, togs totalt fyra
delområden fram, inom dessa områden identifierades vidare
ett antal utredningskorridorer.

3.4.1

Utredningskorridor 1A och 1B

Delområde 1 bestod av utredningskorridorerna 1A och 1B.
Stora delar av utred-ningsområde 1 korsade större vattendrag vilket förutsätter sjökabel. Utredningsområdet har därför inte utretts vidare då teknikvalet skulle innebära
försämrad driftsäkerhet och höga investeringskostnader, se
mer under avsnitt 3.5.2 nedan. För samtliga nybyggnationer
inom stamnätet är luftledning huvudalternativet. Utredningskorridor 1A och 1B har därför avfärdats.

3.4.2

Utredningskorridor 2B

Utredningskorridor 2B har avfärdats då utredningskorridoren
medför en sjöpassage på cirka 1 kilometer i ett område norr
om Stäksön. Att förlägga en luftledning längs passagen
skulle kräva höga och svårbyggda stolpar med mycket stora
påverkan på landskapsbilden som följd.

Om sjökabel istället skulle förläggas längs passagen skulle en
ny station eller ny terminalplats i anslutning till kabeln
behöva byggas. Ett byte av teknik mellan luftledning och sjökabel medför en förhöjd risk för fel med stora konsekvenser,
ökade investeringskostnader samt större intrång i den närliggande miljön. Utredningskorridor 2B bedöms även ha stor
påverkan på de boendemiljöer som finns vid Brunna. Utredningskorridor 2 B har därför inte utretts vidare.

3.4.3

Figur 16. Korridorer mellan Hamra och Överby som inte utreds vidare.

SVENSKA KRAFTNÄT - MYNDIGHETSDIALOG

Utredningskorridor 3A, 3D och 3E

Inom utredningsområde 3 har korridorerna 3D och 3E avfärdats i ett tidigt skede då de båda medför en sjöpassage på
1600 meter över Stora Ullfjärden. Passage över vattendraget
skulle kräva höga och svårbyggda stolpar med mycket stora
påverkan på landskapsbilden som följd. Om sjökabel istället
skulle förläggas längs passagen skulle en ny station eller ny
terminalplats i anslutning till kabeln behöva byggas. Ett byte
av teknik mellan luftledning och sjökabel medför en förhöjd
risk för fel med stora konsekvenser, ökade investeringskostnader samt större intrång i den närliggande miljön.
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Utredningskorridor 3A har avfärdats i ett senare skede i samband med den studie av sträckningsalternativ som utfördes
inför framtagandet av detta underlag för myndighetsdialog.
Inom utredningskorridor 3A går idag en av de två befintliga
220 kV-ledningarna som ska rivas i och med planerad ny
400 kV-ledning. Befintlig ledning passerar rakt igenom norra
delarna av ett Natura 2000-område som även är naturreservat, riksintresse för naturvård samt Ramsarområde. I Natura
2000-områdets mitt finns Hjälstaviken som är en mycket
viktig våtmark som är känd för sitt mycket rika fågelliv.
Området är en av de finaste fågellokalerna i regionen, särskilt
för flyttfåglar. Passage med nya ledningar genom Natura
2000-områden ska i största möjliga mån undvikas och därför har utredningskorridor 3A avfärdats.

3.4.4

Utredningskorridor 4A och 4B

Utredningsområde 4 bestod av utredningskorridorerna 4A
och 4B, korridorerna har avfärdats på grund av begränsad
framkomlighet med luftledning. Utredningskorridorerna
skulle medföra passage i närheten av tätare bebyggelse, vilket skulle innebära att policyvärdet för det magnetiska fältet
skulle riskera att överskridas för ett stort antal bostäder. Därtill finns inom eller i närheten av korridorerna även ett logistikcentrum samt ett antal telemaster som gör att det är svårt
att få plats att bygga inom korridorerna. Utredningskorridorerna passerar även bredare vattendrag som skulle kräva
höga korsningstorn vilket skulle ha stor påverkan på landskapsbilden. Utredningskorridorerna 4A och 4B har därför
inte utretts vidare.

3.5

Teknik som inte utreds vidare

Nedan beskrivs de teknikalternativ som inte kommer att
utredas vidare.

3.5.1

Markförlagd 400 kV-växelströmskabel

Markförlagd växelströmskabel används i de fall då Svenska
kraftnät bedömer att framkomligheten för en luftledning är
ytterst begränsad eller obefintlig.
Det föreslagna nätet för den framtida elförsörjningen av
Stockholmsregionen består huvudsakligen av fyra 400 kVförbindelser. I väster, runt regionen är Hamra – Hall och
Odensala – Kolbotten aktuella och genom regionen är förbindelserna Hamra – Överby – Beckomberga Kolbotten och
Hagby – Anneberg – Ekudden sammanlänkade.
Hur elen fördelar sig mellan de fyra förbindelserna ovan
beror på deras respektive elektriska motstånd. En markförlagd kabel har sju gånger lägre elektriskt motstånd än vad en
luftledning har. Det innebär att desto längre en kabelifiering
är ju mer el kommer därför förbindelsen att bära i förhållande
till parallella förbindelser.

En kabelförläggning mellan Hamra – Överby skulle därför
resultera i att mer el skulle överföras genom denna förbindelse än om den byggs med luftledningsteknik, och i slutändan skulle denna förbindelse med en sådan utformning
begränsa den totala leveranskapaciteten till Stockholm. En
markförlagd växelströmskabel är därför kontraproduktiv i
denna tillämpning och kan inte rekommenderas för sträckan.
Då en markförlagd kabel inte heller har några tekniska
eller ekonomiska fördelar gentemot luftledning så utreds inte
markkabel vidare som ett alternativ. Svenska kraftnät bedömer därutöver att framkomlighet för en luftledning är god.

3.5.2

Sjöförlagd 400 kV-växelströmskabel

Sjöförlagd växelströmskabel används i de fall då det inte är
tekniskt möjligt att genomföra passage över vattendrag med
luftledning, då det skulle kräva både höga och svårbyggda
stolpar. För att förlägga en sjökabel krävs ett fartyg för kabelförläggning. Varje kabel-trumma rymmer 1000 meter kabel
och väger 30 ton. För att nå samma prestanda som för en
luftledning krävs det att nio stycken kablar förläggs, det vill
säga – varje 1000 meter kabel väger 270 ton. Fartyget måste
även finnas på plats efter förläggningen för fellokalisering
och kabelreperation.
För detta krävs det att specialutbildad personal är tillgängliga. Fartyget kräver också en ”hamn” med lämplig infrastruktur samt tillfartsvägar.
En partiell sjökabel kräver två stycken terminalstationer
med kontrollanläggningar vilket ökar felfrekvensen. En sjökabel är mindre felbehäftad än en luftledning men har betydligt
längre reperationstid. I det här fallet är detta särskilt allvarligt
eftersom Stockholmsregionens elförsörjning inte kommer att
vara (N-1) säker efter ett kabelfel under en så lång tid som 2
till 4 veckor. Ett eventuellt kabelfel ger kabelskarvar efter
reparation som ytterligare ökar felfrekvensen.
Investeringskostnaderna för sjökabeldelen ökar med en
faktor 4-6 utan prestandahöjning.

3.5.3

Likströmsteknik

Likströmsteknik är inte kostnadseffektivt över kortare
avstånd. Likströmsteknik övervägs därför endast för särskilda tillämplingar som att överföra stora förutbestämda
effektmängder mellan två punkter i transmissionsnätet. Det
aktuella projektet som är ett integrerat projekt i det maskade
svenska transmissionsnätet faller inte under denna typ av
användningsområde och utreds därför heller inte vidare.
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4 SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning per sträckningskorridor. Varje sträckningskorridor redovisas var för sig
i Tabell 21 nedan med en bedömning för respektive intresseområde. Under kommentarsspalten lämnas en kort motivering till bedömningen.

Obetydlig påverkan
TOTALFÖRSVARET

INFRASTRUKTUR OCH
PLANFÖRHÅLLANDEN

NATURRESURSHUSHÅLLNING

REKREATION OCH F
RILUFTSLIV

KULTURMILJÖ

NATURMILJÖ

LANDSKAPSBILD

BEBYGGELSE OCH
BOENDEMILJÖ

Tabell 21. Samlad bedömning för alternativa sträckningskorridorer.

Liten påverkan
Måttlig påverkan
Stor-påverkan
KOMMENTAR

A

Sträckningskorridor A går längs med befintlig ledningsgata som redan i dagsläget
bedöms påverka flertalet intresseområden.
Sträckningskorridor A passerar flera områden med tätare bebyggelse vilket kan
innebära ett förhöjt magnetfält för flertalet bostäder inom korridoren, således
bedöms påverkan bli stor. Påverkan på kulturmiljön för sträckningskorridor A
bedöms bli måttlig då korridoren går genom fornlämningstätt område. Påverkan
på Försvarsmaktens områden bedöms bli måttlig då sträckningskorridoren går i
anslutning till befintlig ledningsgata. En ny ledning i området kommer inte medföra
några stora förändringar. Generellt bedöms påverkan på övriga intressen bli liten
eller obetydlig.

B

Sträckningskorridor B går delvis längs med befintlig ledningsgata som redan i dagsläget bedöms påverka flertalet intresseområden.
Ny mark kommer att tas i anspråk inom sträckningskorridor B längs delsträcka Kolsta-Långvreten. Då korridoren delvis går i ny sträckning kommer boendemiljöer
som tidigare inte berörs av kraftledningar beröras av den nya ledningen. Ett flertal
bostäder finns även inom korridoren vilket gör att påverkan på bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli stor. Korridoren går delvis genom ny ledningsgata som utgörs av skogsmark, påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten. Påverkan på kulturmiljön för sträckningskorridor B bedöms bli mått-lig då korridoren delvis går
genom fornlämningstätt område. Påverkan på Försvarsmaktens områden bedöms
bli måttlig då sträckningskorridoren till stor del går i anslutning till befintlig ledningsgata. Generellt bedöms påverkan på övriga intressen bli liten.

C

Sträckningskorridor C går delvis längs med befintlig ledningsgata som redan i dagsläget bedöms påverka flertalet intresseområden.
Ny mark kommer att tas i anspråk inom sträckningskorridor C längs delsträcka
Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Kivinge. Då korridoren delvis går i ny sträckning
kommer boendemiljöer som tidigare inte berörs av kraftledningar beröras av den
nya ledningen. Ett flertal bostäder finns även inom korridoren vilket gör att påverkan på bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli stor. Korridoren går delvis genom ny ledningsgata som utgörs av jordbruksmark, påverkan på landskapsbilden
bedöms bli måttlig. Påverkan på kulturmiljön för sträckningskorridor C bedöms bli
måttlig då korridoren går genom fornlämningstätt område. Påverkan på Försvarsmaktens områden bedöms bli stor längs delsträcka Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Kivinge där sträckningskorridoren går i ny ledningsgata och höga stolpar kan
vara nödvändiga. Generellt bedöms påverkan på övriga intressen bli liten.
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Obetydlig påverkan
TOTALFÖRSVARET

INFRASTRUKTUR OCH
PLANFÖRHÅLLANDEN

NATURRESURSHUSHÅLLNING

REKREATION OCH
FRILUFTSLIV

KULTURMILJÖ

NATURMILJÖ

LANDSKAPSBILD

BEBYGGELSE OCH
BOENDEMILJÖ
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Liten påverkan
Måttlig påverkan
Stor-påverkan
KOMMENTAR

D

Ny mark kommer att tas i anspråk inom sträckningskorridor D längs delsträcka
Hamra-Strömsäng, Strömsäng-Kivinge och Kolsta-Långvreten. Då korridoren delvis går i ny sträckning kommer boendemiljöer som tidigare inte berörs av kraftledningar beröras av den nya ledningen. Ett flertal bostäder finns även inom korridoren vilket gör att påverkan på bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli stor.
Korridoren går till stor del genom ny ledningsgata som utgörs av jordbruksmark
och skogsmark, påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor och påverkan på
naturresurser bedöms bli måttlig. Påverkan på naturmiljön bedöms bli måttlig
då sträckningskorridoren går i närheten av ett flertal områden med betydelse för
naturmiljön. Påverkan på Försvarsmaktens områden bedöms bli stor längs delsträcka Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Kivinge där sträckningskorridoren går
i ny ledningsgata och höga stolpar kan vara nödvändiga. Generellt bedöms påverkan på övriga intressen bli liten.

E

Ny mark kommer att tas i anspråk inom sträckningskorridor E längs delsträcka
Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Nyborg. Då korridoren delvis går i ny sträckning kommer boendemiljöer som tidigare inte berörs av kraftledningar beröras
av den nya ledningen. Ett flertal bostäder finns även inom korridoren vilket gör att
påverkan på bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli stor. Korridoren går längs
halva sträckan genom ny ledningsgata som utgörs av jordbruksmark och skogsmark. Andra delen av sträckan går längs befintlig ledningsgata, påverkan på landskapsbilden bedöms således bli måttlig. Påverkan på naturmiljön bedöms bli måttlig då sträckningskorridoren går i närheten av ett flertal områden med betydelse
för naturmiljön. Påverkan på Försvarsmaktens områden bedöms bli stor längs delsträcka Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Nyborg där sträckningskorridoren går
i ny ledningsgata och höga stolpar kan vara nödvändiga. Generellt bedöms påverkan på övriga intressen bli liten.

F

Ny mark kommer att tas i anspråk inom sträckningskorridor E längs delsträcka
Hamra-Strömsäng, Strömsäng-Nyborg och Kolsta-Långvreten. Då korridoren delvis går i ny sträckning kommer boendemiljöer som tidigare inte berörs av kraftledningar beröras av den nya ledningen. Ett flertal bostäder finns även inom korridoren vilket gör att påverkan på bebyggelse och boendemiljöer bedöms bli stor.
Korridoren går till stor del genom ny ledningsgata som utgörs av jordbruksmark
och skogsmark, påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor och påverkan på
naturresurser bedöms bli måttlig. Påverkan på naturmiljön bedöms bli måttlig då
sträckningskorridoren går i närheten av Natura 2000-områden och flertal områden med betydelse för naturmiljön. Påverkan på Försvarsmaktens områden
bedöms bli stor då sträckningskorridoren går i ny ledningsgata och höga stolpar
kan vara nödvändiga längs delar av sträckan. Generellt bedöms påverkan på övriga
intressen bli liten.

SVENSKA KRAFTNÄT - MYNDIGHETSDIALOG

UNDERLAG FÖR MYNDIGHETSDIALOG HAMRA-ÖVERBY 44

5 TILLSTÅND, DIALOG OCH SAMRÅD
Lokaliseringsprocessen för den nya elförbindelsen genomförs i flera etapper, vilket övergripande illustreras i Figur 17.
Svenska kraftnät bedömer att elförbindelsen, i miljöbalkens
mening, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av
denna anledning behöver ett inledande undersökningssamråd, som tas upp i 6:e kapitlet miljöbalken (23–26 §§), inte
genomföras.

5.1

Myndighetsdialog

I den första etappen, där vi nu befinner oss, har detta underlag för myndighetsdialog tagits fram som redogör för flera
utredningskorridorer.

Underlaget beskriver syftet med projektet, redovisar omfattning och utbredning av studerade korridorer (lokalisering och
teknik) samt dess förutsedda miljöpåverkan. Underlaget
skickas ut till berörda länsstyrelser, kommuner och för projektet berörda myndigheter.
Efter remisstiden sammanställer Svenska kraftnät ett
lokaliserings-PM där in-komna synpunkter sammanställs tillsammans med information från förprojekte-ring och egna
studier. Lokaliserings-PM ligger till grund för beslut om
utredningskorridor.

Figur 17. Svenska kraftnäts lokaliseringsprocess.
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5.2

Avgränsningssamråd

Efter avslutad myndighetsdialog inleds ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken. Då upprättas ett
samrådsunderlag som beskriver ett utbyggnadsförslag (det
vill säga förslag till sträckning för elförbindelsen). Underlaget
skickas ut till berörda länsstyrelser, kommuner, övriga för
projektet berörda myndigheter, organisationer och berörda
fastighetsägare. Även annonsering sker och informationsmöten i form av öppet hus hålls. Alla som vill har möjlighet att
lämna synpunkter på innehållet i samrådsunderlaget.
Inkomna synpunkter sammanställs tillsammans med
Svenska kraftnäts kommentarer i en samrådsredogörelse
som bifogas ansökan om koncession, se avsnitt 5.4.
Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.

5.3

Fältinventeringar

På valt utbyggnadsförslag behöver undersökningar gällande
natur- och kulturmiljö göras på berörda fastigheter. Dessa
inventeringar sker inom allemansrättens ram.

5.4

Koncessionsansökan

För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i
Sverige så krävs enligt ellagen (1997:857) ett tillstånd, nätkoncession. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas
ansökan om nätkoncession. MKB:n ska beskriva de direkta
och indirekta effekter och konsekvenser som den planerade
anslutningsledningen och dess anläggande kan medföra på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap
och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt samt annan hushållning med material,
råvaror och energi.
Ansökan innehåller även kartor och en teknisk beskrivning. Prövningsmyndighet-en, Energimarknadsinspektionen
(Ei), inhämtar yttranden från berörda myndig-heter, länsstyrelser, kommuner, fastighetsägare och andra sakägare som
berörs av ansökan. Efter beredning av ärendet fattar Ei beslut
om koncession ska beviljas.

Vid eventuellt överklagande från någon sakägare, kommun eller statlig myndighet lämnar Ei ärendet till regeringen
för beslut.
När det gäller elförbindelser som berör andra länder är
det regeringen som fattar beslut. Ei bereder då ärendet och
skickar det till regeringen för beslut.

5.5

Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar görs för att få fram ett underlag
för val av fundament och stolpar.
Svenska kraftnät skickar ut en förfrågan om medgivande
om förundersökning (MFÖ) till berörda fastighetsägare. Om
fastighetsägaren lämnar sitt medgivande innebär det inte att
fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet. Det är endast ett medgivande om att Svenska kraftnät
får genomföra de undersökningar som anges i avtalet. Där
fastighetsägaren inte godkänt att undersökningarna ska få
genomföras ansöker Svenska kraftnät om resolution hos
länsstyrelsen.

5.6

Ledningsrätt

För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och nätägare. I
vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken.
Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i samband med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats
lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndigheten för att säkerställa rätten till marken oavsett om
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindelningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid.

5.7

Tidplan

Tidplan för den planerade 400 kV-ledningen illustreras i
Figur 18.

Figur 18. Tidplan.
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6 BILAGOR
Bilaga 1: Översiktskartor
Bilaga 2: Översiktskartor för skyddade områden, riksintressen och försvarsmaktens påverkansområden
Bilaga 3: Detaljkartor
Bilaga 4: Motstående intressen (kulturmiljö)
Bilaga 5: Svenska kraftnäts bedömningsgrunder
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7 ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det allmänna, till skillnad från enskilda intressen.

Geoteknisk undersökning
Syftet med geoteknisk undersökning är att fastställa jord-,
berg- och grundvattenförhållanden.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om en
planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande miljöpåverkan
ställs bland annat krav på mer omfattande samrådskrets och
miljökonsekvensbeskrivning.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat
system för att samla in, lagra, analysera och presentera
lägesbunden information.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en
livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.
Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upprättas av kommunen för att reglerara markanvändning och
bebyggelse.
Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov
till ett elektriskt fält.

Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många
gånger strömmen byter riktning per sekund.
Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, energisystem, internet, vatten- och avloppsnät.
Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Isolatorer används i kraftledningar för att stolparna inte ska vara
strömförande.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, längs
med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda stolpar,
och utgör luftledningens anslutning till jord.

Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I varje
fas finns två eller tre strömförande fasledare också kallade
faslinor.

kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält,
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till
ingrepp i fornlämningen.
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Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och
prövningen av ansökan sker hos Energi-marknadsinspektionen. Regeringen är överklagandeinstans.
Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och uttryck
för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön.
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Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.
Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste hållas
fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan
av skogsgata och sidområden. Ledningsgata för kabel måste
hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem.

de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som
pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att
värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura
2000-områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken vilket
innebär att åtgärder inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra behövliga
anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obegränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i
ledningsrättslagen.

Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra
länder. Länsstyrelserna och kommunerna bildar reservaten
med stöd av kap 7 miljöbalken.

Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsägaren respektive Svenska kraftnät har. Genom att underteckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren
att ledningen får byggas med en bestämd sträckning på fastigheten.
Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastighetsägare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skriftliga medgivanden till en förundersökning.
Förundersökningen innebär bland annat att markförhållanden och artbestånd inventeras, mätningsarbeten utförs,
en utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag
samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till
förundersökning innebär inte att fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari
1999.
Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens
uttrycks som en värderande bedömning.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken
påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat Den
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska
påverkan för omgivningen.
Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den
biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur
ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket innebär att

SVENSKA KRAFTNÄT - MYNDIGHETSDIALOG

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper
inom en inte allt för avlägsen framtid.
Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projektet eller åtgärden genomförs.
Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. Skogsstyrelsen
tillhandahåller digital information om nyckelbiotoper.
Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.
Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i de
fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte kan
uppnås.
Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv.
Riksintressena skyddas i 3 kap 6 § miljöbalken.
Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra problem med elleveranserna från producent till konsument.
Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls
med de myndigheter och enskilda som berörs av den plane-
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rade verksamheten.
Sidområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sidområdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.

Klass 2

Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.
Klass 3

Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande
vegetation.

Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med
relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa delar är störda och
annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur och
kulturvärden begränsas.

Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last.
Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem under
jord, där de hålls på plats genom trycket från den ovanliggande jorden, skapas så kallade jordfundament som håller
luftledningsstolpar på plats.

Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan dock
ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmarker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand
dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till
stor del är kraftigt störda.

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i längsled.

Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen
och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för
fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.
Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskledare. Ibland innehåller tipplinan optofiber som behövs för
kommunikation mellan olika anläggningar i stamnätet.
Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. Bredden på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i olika projekt.
Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns
nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta
vattenområden.
Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inleddes
1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Syftet
var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla
större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett
underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker.
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:
Klass 1

Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast
till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden.
Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka
hydrologin bör tillåtas.

Klass 4

Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker inventerades av jordbruksverket under åren 2002-2004. Syftet var
att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka speciella natur- och kulturvärden som finns där t.ex. speciella växter eller gamla byggnader.
Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovisas dessutom kommunens ställningstagande till olika allmänna intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföljande beslut om användningen av mark- och vatten.
Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter
människors verksamhet som inte bedöms som fornlämningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i
skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga lämningstyper i skogsmark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till
exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar samt husgrunder. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet
regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.

SVENSKA KRAFTNÄT - MYNDIGHETSDIALOG

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för
el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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1

Kulturmiljö

1.1

Kulturhistoriska lämningar

Inom utredningskorridor 1 ligger det 289 registrerade lokaler i FMIS
(Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) av främst fornlämningar (150) och
övriga kulturhistoriska lämningar (77). Samtliga lämningar med bedömning listas i
Tabell 1.

Tabell 1 Kulturhistoriska lämningar inom utredningskorridor 1 mellan Hamra och Överby
Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL1

L1943:3887

Fröslunda
5:1

Källa med tradition

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL2

L1943:4481

Fröslunda
67:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL3

L1943:4574

Fröslunda
88:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL4

L1943:4555

Fröslunda
89:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL5

L1943:4033

Fröslunda
31:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL6

L1943:3984

Fröslunda
31:3

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL7

L1943:3983

Fröslunda
31:1

Skärvstenshög

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL8

L1940:4362

Fröslunda
113

Fyndplats

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL9

L1940:4425

Fröslunda
112

Boplatsområde

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL10

L1940:4363

Fröslunda
114

Fossil åker

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL11

L1943:3981

Fröslunda
30:1

Skärvstenshög

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL12

L1943:3982

Fröslunda
30:2

Skärvstenshög

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL13

L1940:4424

Fröslunda
111

Flatmarksgrav

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL14

L1943:4110

Fröslunda
32:2

Vägmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

Hamra-Kivinge

KL15

L1943:4109

Fröslunda
32:1

Vägmärke

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL16

L1943:4206

Fröslunda
34:1

Hällristning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL17

L1943:4207

Fröslunda
35:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL18

L1943:7086

Hjälsta
70:1

Skärvstenshög

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL19

L1943:6935

Hjälsta
69:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL20

L1943:6935

Hjälsta
69:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL21

L1943:6934

Hjälsta
68:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL22

L1943:6877

Hjälsta
51:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL23

L1943:7088

Hjälsta
72:2

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL24

L1943:7224

Hjälsta
72:5

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL25

L1943:7089

Hjälsta
72:4

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL26

L1943:7101

Hjälsta
72:3

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL27

L1943:7225

Hjälsta
72:1

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL28

L1943:6876

Hjälsta
50:1

Stensättning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL29

L1943:1433

Hjälsta
62:1

Hällristning

Fornlämning

Hamra-Kivinge
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL30

L1943:7030

Hjälsta
52:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL31

L1943:7169

Hjälsta
53:1

Hällristning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL32

L1943:7033

Hjälsta
53:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL33

L1943:7226

Hjälsta
73:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL34

L1943:7301

Hjälsta
44:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL35

L1943:7302

Hjälsta
45:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL36

L1943:7302

Hjälsta
45:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL37

L1943:7303

Hjälsta
46:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL38

L1943:7015

Hjälsta
39:2

Terrassering

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL39

L1943:6872

Hjälsta
39:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL40

L1943:1842

Hjälsta
38:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL41

L1943:7981

Hjälsta
77:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL42

L1943:1842

Hjälsta
38:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL43

L1943:7028

Hjälsta
40:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL44

L1943:7328

Hjälsta
58:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL45

L1943:7299

Hjälsta
30:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL46

L1943:7452

Hjälsta
32:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL47

L1943:8002

Hjälsta
32:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL48

L1943:6954

Hjälsta
24:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL49

L1943:7243

Hjälsta
28:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL50

L1943:6955

Hjälsta
25:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL51

L1943:1412

Hjälsta
61:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL52

L1943:1787

Hjälsta
18:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL53

L1943:1788

Hjälsta
18:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL54

L1943:1861

Hjälsta
19:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL55

L1943:1694

Hjälsta
19:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL56

L1943:1948

Hjälsta
20:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL57

L1943:1573

Hjälsta
15:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL58

L1943:7327

Hjälsta
57:1

Naturföremål/bildning med bruk,
tradition eller namn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL59

L1943:1349

Hjälsta
11:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL60

L1943:1652

Hjälsta 7:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL61

L1943:1590

Hjälsta
13:1

Grav - uppgift om typ
saknas

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL62

L1943:1876

Hjälsta 9:1 Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL63

L1943:1877

Hjälsta
10:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL64

L1943:1651

Hjälsta 6:1 Vägmärke

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL65

L1943:1272

Hjälsta 5:1

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL66

L1943:1445

Hjälsta 4:1 Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL67

L1943:1875

Hjälsta 8:1 Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL68

L1943:1112

Hjälsta 2:1 Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL69

L1943:1374

Hjälsta 3:1 Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL70

L1943:1111

Hjälsta 1:1

Runristning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL71

L1940:6217

Övergran
409

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL72

L1940:4938

Övergran
444

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL73

L1940:6286

Övergran
441

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL74

L1940:4937

Övergran
443

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL75

L1940:4938

Övergran
444

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL76

L1940:4961

Övergran
446

Brunn/kallkälla

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL77

L1940:4960

Övergran
445

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL78

L1940:6287

Övergran
442

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Hamra-Kivinge

KL79

L1939:1973

Övergran
553

Hällristning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL80

L1941:9123

Övergran
193:1

Vägmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL81

L1941:9122

Övergran
193:2

Vägmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL82

L1941:5322

Övergran
96:1

Stensättning

Fornlämning

Hamra-Kivinge

Runristning

7/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL83

L1940:4840

Övergran
457

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL84

L1940:4835

Övergran
447

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hamra-Kivinge

KL85

L1941:9115

Övergran
100:1

Gravfält

Fornlämning

Hamra-Kivinge

KL86

L1941:5238

Övergran
98:1

Stensättning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL87

L1940:5044

Övergran
455

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL88

L1941:8991

Övergran
217:1

Stensättning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL89

L1940:4632

Övergran
538

Lägenhetsbebyggelse

Ingen
antikvarisk
bedömning

Kivinge-Nyborg

KL90

L1940:4661

Övergran
539

Hög

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL91

L1941:8992

Övergran
218:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL92

L1941:9276

Övergran
122:1

Gravfält

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL93

L1941:9086

Övergran
324:1

Hällristning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Kivinge-Nyborg

KL94

L1941:9532

Övergran
322:1

Hällristning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL95

L1941:9128

Övergran
322:2

Hällristning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL96

L1941:9787

Övergran
121:3

Stensättning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL97

L1941:9786

Övergran
121:2

Stensättning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL98

L1941:9387

Övergran
121:1

Stensättning

Fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL99

L1941:9431

Övergran
120:1

Fornlämningsliknande
bildning

Möjlig
fornlämning

Kivinge-Nyborg

KL100

L1943:7862

Häggeby
14:1

Gravfält

Fornlämning

Kivinge-Nyborg
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL101

L2016:1874

Håtuna
92:1

Gravfält

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL102

L2016:1775

Håtuna
85:1

Gravfält

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL103

L2016:1774

Håtuna
84:1

Runristning

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL104

L2016:1409

Håtuna
87:2

Hällristning

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL105

L2016:2091

Håtuna
87:1

Gravfält

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL106

L2016:1221

Håtuna
87:3

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL107

L2016:1093

Håtuna
83:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

NyborgKolsta_Markeby

KL108

L2016:2666

Håtuna
82:1

Gravfält

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL109

L2016:2826

Håtuna
78:1

Gravfält

Fornlämning

NyborgKolsta_Markeby

KL110

L2016:1699

Håtuna
76:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL111

L2016:2648

Håtuna
182:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL112

L2016:2232

Håtuna
77:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL113

L2016:1488

Håtuna
138:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL114

L2016:2005

Håtuna
67:2

Runristning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL115

L2016:2006

Håtuna
67:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL116

L2016:1563

Håtuna
44:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL117

L2016:1078

Håtuna
68:3

Gravfält

Ingen
antikvarisk
bedömning

MarkebyLangvreten

KL118

L2016:1712

Håtuna
68:2

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL119

L2016:1476

Håtuna
44:2

Hägnad

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL120

L2016:1711

Håtuna
68:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL121

L2016:2181

Håtuna
44:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL122

L2016:961

Håtuna
69:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL123

L2016:2098

Håtuna
102:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL124

L2016:1080

Håtuna
45:2

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL125

L2016:1081

Håtuna
45:1

Stensättning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL126

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL127

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL128

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL129

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL130

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL131

L2016:1628

Håtuna
45:3

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL132

L2016:1541

Håtuna
33:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL133

L2016:1619

Håtuna
97:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL134

L2016:2117

Håtuna
31:1

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL135

L2016:2367

Håtuna
189:1

Hällristning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL136

L2016:958

Håtuna
34:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL137

L2016:2914

Håtuna
194:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

MarkebyLangvreten
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL138

L2016:1098

Håtuna
36:1

Kvarn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL139

L2016:1146

HåboTibble
63:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL140

L2016:1391

HåboGravfält
Tibble 31:1

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL141

L2016:1707

HåboTibble
62:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL142

L2016:1547

HåboTibble
32:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL143

L2016:1290

HåboTibble
98:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL144

L2016:1770

HåboTibble
54:2

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL145

L2016:1771

HåboTibble
54:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL146

L2016:1038

HåboTibble
44:1

Minnesmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL147

L2016:1612

HåboTibble
50:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL148

L2016:1674

HåboTibble
33:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL149

L2016:1675

HåboTibble
34:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL150

L2016:1186

HåboTibble
36:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL151

L2016:1187

HåboTibble
36:2

Terrassering

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL152

L2016:994

HåboTibble
35:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten
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Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL153

L2016:1454

HåboTibble
27:1

Runristning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL154

L2016:2489

HåboTibble
171:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL155

L2016:1701

HåboTibble
165:2

Runristning

Ingen
antikvarisk
bedömning

MarkebyLangvreten

KL156

L2016:1506

HåboTibble
40:3

Hällristning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL157

L2016:2143

HåboTibble
40:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL158

L2016:1278

HåboTibble
40:2

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL159

L2016:2144

HåboHög
Tibble 41:1

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL160

L2016:1453

HåboTibble
42:1

Ingen
antikvarisk
bedömning

MarkebyLangvreten

KL161

L2016:2176

HåboStensättning
Tibble 51:1

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL162

L2016:1091

HåboTibble
52:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL163

L2016:1936

HåboTibble
126:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL164

L2016:1995

HåboTibble
183:1

Övrigt

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL165

L2016:2174

HåboTibble
147:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL166

L2016:1703

HåboTibble
43:1

Gravfält

MarkebyLangvreten

KL167

L2016:2417

HåboTibble
45:4

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

Fornlämningsliknande
lämning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

12/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

KL168

L2016:2417

HåboTibble
45:4

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL169

L2016:1383

HåboTibble
162:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL170

L2016:1553

HåboTibble
85:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

MarkebyLangvreten

KL171

L2016:1400

HåboTibble
81:2

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL172

L2016:1610

HåboStensättning
Tibble 81:1

Möjlig
fornlämning

MarkebyLangvreten

KL173

L2016:1769

HåboTibble
86:1

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL174

L2016:1768

HåboTibble
86:2

Stensättning

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL175

L2016:1161

HåboTibble
87:1

Gravfält

Fornlämning

MarkebyLangvreten

KL176

L2016:1913

HåboTibble
88:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL177

L2016:1803

HåboTibble
155:1

Fornborg

Fornlämning

LangvretenOverby

KL178

L2016:1934

HåboTibble
78:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL179

L2016:2558

HåboTibble
78:2

Övrigt

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL180

L2016:1616

HåboTibble
153:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

KL181

L2016:1933

HåboStensättning
Tibble 77:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL182

L2016:2416

HåboTibble
77:2

Fornlämning

LangvretenOverby

Stensättning

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

LangvretenOverby

13/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL183

L2014:6364

Västra
Ryd 38:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL184

L2014:6122

Västra
Ryd 11:2

Stensättning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL185

L2014:6123

Västra
Ryd 11:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL186

L2014:6217

Västra
Ryd 38:2

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL187

L2014:6160

Västra
Ryd 92:1

Grav markerad av
sten/block

Ingen
antikvarisk
bedömning

LangvretenOverby

KL188

L2014:6422

Västra
Ryd 86:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL189

L2014:5342

Västra
Ryd 54:2

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL190

L2014:6003

Västra
Ryd 54:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL191

L2014:5756

Västra
Ryd 118:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL192

L2014:6047

Västra
Ryd 125:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL193

L2014:5501

Västra
Ryd 91:2

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL194

L2014:5502

Västra
Ryd 91:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL195

L2014:6365

Västra
Ryd 39:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL196

L2014:6365

Västra
Ryd 39:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL197

L2014:6137

Västra
Ryd 45:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL198

L2014:5897

Västra
Ryd 167:1

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL199

L2014:5651

Västra
Ryd 24:1

Hög

Fornlämning

LangvretenOverby

KL200

L2014:6154

Västra
Ryd 23:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

14/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL201

L2014:5495

Västra
Ryd 22:2

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL202

L2014:6153

Västra
Ryd 22:1

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL203

L2014:5336

Västra
Ryd 159:1

Offerplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL204

L2014:6070

Västra
Ryd 31:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL205

L2014:6437

Västra
Ryd 27:1

Fornlämningsliknande
bildning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL206

L2014:6437

Västra
Ryd 27:1

Fornlämningsliknande
bildning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL207

L2014:5886

Västra
Ryd 135:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL208

L2014:5886

Västra
Ryd 135:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL209

L2014:5330

Västra
Ryd 28:1

Boplatsvall

Fornlämning

LangvretenOverby

KL210

L2014:6046

Västra
Ryd 124:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL211

L2014:6288

Västra
Ryd 150:1

Hamnanläggning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL212

L2014:6231

Västra
Ryd 35:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL213

L2014:6048

Västra
Ryd 78:1

Röse

Fornlämning

LangvretenOverby

KL214

L2014:6049

Västra
Ryd 78:2

Röse

Fornlämning

LangvretenOverby

KL215

L2013:5275

Ed 186

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL216

L2017:304

Ed 166:1

Område med fossil
åkermark

Fornlämning

LangvretenOverby

KL217

L2013:5327

Ed 181

Hägnad

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

15/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL218

L2013:5301

Ed 188

Hägnad

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL219

L2013:5329

Ed 182

Hägnad

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL220

L2013:5276

Ed 187

Hägnad

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL221

L2013:5342

Ed 183

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL222

L2017:1104

Ed 101:1

Stensättning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL223

L2017:952

Ed 137:2

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL224

L2017:953

Ed 137:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL225

L2017:875

Ed 136:1

Fornlämningsliknande
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL226

L2017:259

Ed 135:1

Stensättning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL227

L2017:260

Ed 135:2

Stensättning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL228

L2017:9512

Järfälla
34:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL229

L2017:929

Ed 116:1

Fossil åker

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL230

L2017:8900

Järfälla
35:1

Terrassering

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL231

L2017:8756

Järfälla
169:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL232

L2017:9200

Järfälla
30:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL233

L2017:9200

Järfälla
30:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL234

L2017:8704

Järfälla
27:1

Tegelindustri

LangvretenOverby

Övrig
kulturhistorisk
lämning

16/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL235

L2017:8705

Järfälla
27:2

Hamnanläggning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL236

L2017:9422

Järfälla
378:1

Naturföremål/bildning med bruk,
tradition eller namn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL237

L2013:8373

Järfälla
471

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL238

L2013:8372

Järfälla
470

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL239

L2013:8371

Järfälla
469

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL240

L2017:9538

Järfälla
151:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL241

L2017:9055

Järfälla
152:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL242

L2017:8732

Järfälla
153:1

Röse

Fornlämning

LangvretenOverby

KL243

L2017:8733

Järfälla
154:1

Röse

Fornlämning

LangvretenOverby

KL244

L2017:9348

Järfälla
155:1

Röse

Fornlämning

LangvretenOverby

KL245

L2017:9247

Järfälla
155:2

Röse

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL246

L2017:910

Ed 167:1

Stridsvärn

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL247

L2017:1220

Ed 167:2

Stridsvärn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL248

L2013:7444

Ed 215

Hägnad

Fornlämning

LangvretenOverby

KL249

L2017:590

Ed 156:1

Dammvall

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL250

L2017:303

Ed 165:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL251

L2017:631

Ed 82:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

17/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL252

L2017:926

Ed 158:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL253

L2017:204

Ed 85:1

Husgrund, historisk tid Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL254

L2017:5199

Ed 80:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL255

L2017:1120

Ed 113:2

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL256

L2017:1119

Ed 113:1

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL257

L2015:5024

Sollentuna Stensättning
207:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL258

L2015:6013

Sollentuna Stensättning
206:1

Ingen
antikvarisk
bedömning

LangvretenOverby

KL259

L2015:5411

Sollentuna Boplats
361:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL260

L2015:4868

Sollentuna Gravfält
205:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL261

L2015:4934

Sollentuna Hällristning
320:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL262

L2015:4588

Sollentuna Stensättning
204:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL263

L2017:369

Ed 87:1

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL264

L2015:5287

Sollentuna Stensättning
203:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL265

L2015:5286

Sollentuna Stensättning
202:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL266

L2015:4431

Sollentuna Gravfält
201:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL267

L2015:5130

Sollentuna Skärvstenshög
201:2

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL268

L2017:813

Ed 86:3

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL269

L2017:937

Ed 86:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

Fornlämningsliknande
bildning

18/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL270

L2017:938

Ed 86:2

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL271

L2017:799

Ed 84:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL272

L2013:2116

Ed 175

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL273

L2017:927

Ed 159:1

Fornlämningsliknande
lämning

Möjlig
fornlämning

LangvretenOverby

KL274

L2017:684

Ed 83:1

Gravfält

Fornlämning

LangvretenOverby

KL275

L2017:370

Ed 88:1

Stensättning

Fornlämning

LangvretenOverby

KL276

L2017:951

Ed 88:2

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL277

L2017:1088

Ed 89:1

Fornlämningsliknande
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL278

L2015:5651

Sollentuna Stensättning
216:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL279

L2015:5652

Sollentuna Fornlämningsliknande
216:2
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL280

L2015:5274

Sollentuna Hägnadssystem
358:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL281

L2015:4559

Sollentuna Stensättning
159:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL282

L2015:5274

Sollentuna Hägnadssystem
358:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL283

L2015:6086

Sollentuna Stensättning
215:1

Fornlämning

LangvretenOverby

KL284

L2015:5481

Sollentuna Stensättning
215:2

Fornlämning

LangvretenOverby

KL285

L2015:5494

Sollentuna Stensättning
215:3

Fornlämning

LangvretenOverby

KL286

L2015:6087

Sollentuna Stensättning
215:4

Fornlämning

LangvretenOverby

KL287

L2015:5002

Sollentuna Fornlämningsliknande
225:1
bildning

Ej
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

19/56

Kartbeteckning Lämningsnummer RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträcka

KL288

L2013:7768

Sollentuna Fornlämningsliknande
482
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

KL289

L2013:7769

Sollentuna Fornlämningsliknande
483
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

LangvretenOverby

Inom utredningskorridor 2 finns 765 registrerade lokaler i FMIS
(Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) av främst fornlämningar (259) och
övriga kulturhistoriska lämningar (183).

Tabell 2 Kulturhistoriska lämningar inom utredningskorridor 2 mellan Hamra och Överby
Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL290

L1944:6027

Biskopskulla 193:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL291

L1944:6095

Biskopskulla 196:1

Röse

Fornlämning

HamraStromsang

KL292

L1944:6172

Biskopskulla 168:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL293

L1944:6084

Biskopskulla 155:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL294

L1944:5442

Biskopskulla 27:1

Boplatsvall

Fornlämning

HamraStromsang

KL295

L1944:5646

Biskopskulla 167:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL296

L1944:6156

Biskopskulla 156:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL297

L1944:6101

Biskopskulla 167:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL298

L1944:6046

Biskopskulla 46:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL299

L1944:5697

Biskopskulla 154:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

20/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL300

L1944:6245

Biskopskulla 23:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

HamraStromsang

KL301

L1944:6184

Biskopskulla 47:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL302

L1944:6239

Biskopskulla 169:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL303

L1944:6045

Biskopskulla 45:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL304

L1944:6185

Biskopskulla 47:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL305

L1944:5976

Biskopskulla 197:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL306

L1944:6190

Biskopskulla 44:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL307

L1944:5977

Biskopskulla 197:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL308

L1944:6108

Biskopskulla 21:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL309

L1944:6107

Biskopskulla 21:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL310

L1944:5698

Biskopskulla 165:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL311

L1944:5928

Biskopskulla 76:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL312

L1944:5959

Biskopskulla 191:3

Vägmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL313

L1944:5958

Biskopskulla 191:2

Vägmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL314

L1944:5957

Biskopskulla 191:1

Vägmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL315

L1944:5975

Biskopskulla 192:3

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL316

L1944:5902

Biskopskulla 192:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL317

L1944:5903

Biskopskulla 192:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

21/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL318

L1944:6026

Biskopskulla 192:4

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL319

L1944:5985

Biskopskulla 77:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL320

L1943:3573

Fröslunda 44:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL321

L1943:3575

Fröslunda 44:2

Hällristning

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL322

L1943:3498

Fröslunda 43:1

Runristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL323

L1943:4987

Fröslunda 99:1

Boplatsområde

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL324

L1943:3667

Fröslunda 46:1

Vägmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL325

L1943:4692

Fröslunda 75:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL326

L1943:3587

Fröslunda 45:1

Runristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL327

L1943:3668

Fröslunda 47:1

Vägmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL328

L1943:5486

Giresta 59:1

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL329

L1943:5180

Fröslunda 103:1

Vägmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL330

L1940:4364

Litslena 620

Hällristning

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL331

L1940:4312

Litslena 623

Fossil åker

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL332

L1942:2431

Litslena 97:1

Hällristning

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL333

L1942:3074

Litslena 445:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL334

L1942:2290

Litslena 94:1

Hög

Fornlämning

HamraStromsang

KL335

L1942:2303

Litslena 96:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

22/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL336

L1942:2430

Litslena 96:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL337

L1940:4368

Litslena 622

Boplatsområde

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL338

L1942:2291

Litslena 95:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL339

L1942:2360

Litslena 120:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL340

L1942:3108

Litslena 308:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL341

L1942:2077

Litslena 117:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL342

L1942:2076

Litslena 117:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL343

L1942:2361

Litslena 121:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL344

L1942:2509

Litslena 121:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL345

L1942:2079

Litslena 118:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL346

L1942:2078

Litslena 118:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL347

L1942:2094

Litslena 119:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

HamraStromsang

KL348

L1942:3076

Litslena 459:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL349

L1942:2510

Litslena 122:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL350

L1942:2527

Litslena 123:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL351

L1940:509

Husby-Sjutolft 214

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL352

L1940:540

Husby-Sjutolft 217

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL353

L1942:3162

Litslena 309:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

23/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL354

L1942:2376

Litslena 130:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL355

L1942:2651

Litslena 124:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL356

L1942:2230

Litslena 129:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL357

L1942:3219

Litslena 353:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL358

L1942:2231

Litslena 129:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL359

L1942:3075

Litslena 458:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL360

L1942:3287

Litslena 325:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL361

L1942:3004

Litslena 539:2

Grav markerad av
sten/block

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL362

L1942:3232

Litslena 310:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL363

L1942:3070

Litslena 539:1

Grav markerad av
sten/block

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL364

L1942:2377

Litslena 131:1

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL365

L1940:541

Husby-Sjutolft 413

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL366

L1942:2529

Litslena 132:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL367

L1940:508

Husby-Sjutolft 208

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL368

L1942:2794

Litslena 422:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL369

L1940:644

Husby-Sjutolft 218

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

24/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL370

L1942:2952

Litslena 456:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL371

L1940:626

Husby-Sjutolft 210

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL372

L1942:2228

Litslena 128:1

Hög

Fornlämning

HamraStromsang

KL373

L1942:2149

Litslena 128:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL374

L1943:7135

Husby-Sjutolft 2:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL375

L1942:2229

Litslena 128:3

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL376

L1942:2533

Litslena 133:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL377

L1940:539

Husby-Sjutolft 216

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL378

L1942:3234

Litslena 311:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL379

L1940:582

Husby-Sjutolft 374

Hägnad

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL380

L1942:2100

Litslena 127:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL381

L1943:7495

Husby-Sjutolft 132:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL382

L1940:526

Husby-Sjutolft 215

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL383

L1940:521

Husby-Sjutolft 333

Hägnad

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL384

L1942:2878

Litslena 372:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL385

L1943:6994

Husby-Sjutolft 1:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL386

L1940:642

Husby-Sjutolft 212

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

25/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL387

L1940:570

Husby-Sjutolft 369

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL388

L1942:3164

Litslena 324:2

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL389

L1942:3173

Litslena 324:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL390

L1942:3286

Litslena 324:3

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL391

L1942:3096

Litslena 352:3

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL392

L1942:3095

Litslena 352:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL393

L1942:3218

Litslena 352:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL394

L1942:2666

Litslena 134:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL395

L1940:520

Husby-Sjutolft 332

Gränsmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL396

L1942:2534

Litslena 134:5

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL397

L1942:2667

Litslena 134:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL398

L1942:2577

Litslena 134:6

Terrassering

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL399

L1942:2668

Litslena 134:4

Terrassering

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL400

L1942:2665

Litslena 134:3

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL401

L1940:571

Husby-Sjutolft 370

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL402

L1940:621

Husby-Sjutolft 335

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL403

L1940:6704

Litslena 638

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

26/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL404

L1940:589

Husby-Sjutolft 379

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL405

L1940:545

Husby-Sjutolft 338

Hägnad

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL406

L1940:702

Husby-Sjutolft 377

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL407

L1940:6685

Litslena 637

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL408

L1943:8010

Husby-Sjutolft 126:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL409

L1942:3197

Litslena 463:1

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL410

L1943:1261

Husby-Sjutolft 5:2

Kvarn

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL411

L1943:6908

Husby-Sjutolft 138:1

Kvarn

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL412

L1942:1552

Litslena 135:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL413

L1942:3025

Litslena 461:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL414

L1943:6907

Husby-Sjutolft 138:2

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL415

L1943:7344

Husby-Sjutolft 5:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL416

L1940:661

Husby-Sjutolft 341

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL417

L1940:522

Husby-Sjutolft 334

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL418

L1940:651

Husby-Sjutolft 331

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL419

L1940:544

Husby-Sjutolft 337

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

27/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL420

L1940:636

Husby-Sjutolft 336

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL421

L1940:546

Husby-Sjutolft 339

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL422

L1940:618

Husby-Sjutolft 354

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL423

L1940:506

Husby-Sjutolft 353

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL424

L1943:7916

Husby-Sjutolft 8:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL425

L1940:486

Husby-Sjutolft 352

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL426

L1940:510

Husby-Sjutolft 250

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL427

L1943:6847

Husby-Sjutolft 100:2

Röse

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL428

L1943:6848

Husby-Sjutolft 100:1

Röjningsröse

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL429

L1940:608

Husby-Sjutolft 348

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL430

L1940:577

Husby-Sjutolft 357

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL431

L1943:7948

Husby-Sjutolft 135:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL432

L1940:579

Husby-Sjutolft 359

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL433

L1940:528

Husby-Sjutolft 252

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL434

L1943:1331

Husby-Sjutolft 7:2

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

28/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL435

L1940:470

Husby-Sjutolft 350

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL436

L1943:1262

Husby-Sjutolft 6:1

Vägmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL437

L1943:7899

Husby-Sjutolft 7:4

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL438

L1943:7468

Husby-Sjutolft 7:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL439

L1943:7900

Husby-Sjutolft 7:3

Övrigt

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL440

L1940:701

Husby-Sjutolft 361

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL441

L1943:7901

Husby-Sjutolft 7:6

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL442

L1943:7898

Husby-Sjutolft 7:5

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL443

L1940:489

Husby-Sjutolft 346

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL444

L1943:7499

Husby-Sjutolft 199:1

Hög

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL445

L1940:629

Husby-Sjutolft 248

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL446

L1943:7346

Husby-Sjutolft 12:1

Bildristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL447

L1943:7345

Husby-Sjutolft 12:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL448

L1940:689

Husby-Sjutolft 372

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL449

L1943:7188

Husby-Sjutolft 12:3

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL450

L1943:7189

Husby-Sjutolft 12:4

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL451

L1943:7204

Husby-Sjutolft 12:5

Övrigt

Fornlämning

HamraStromsang

29/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL452

L1940:652

Husby-Sjutolft 340

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL453

L1943:7347

Husby-Sjutolft 13:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL454

L1943:7347

Husby-Sjutolft 13:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL455

L1940:627

Husby-Sjutolft 246

Gränsmärke

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL456

L1943:7049

Husby-Sjutolft 11:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL457

L1940:605

Husby-Sjutolft 343

Lägenhetsbebyggelse

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL458

L1940:619

Husby-Sjutolft 355

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL459

L1943:7511

Husby-Sjutolft 134:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL460

L1940:602

Husby-Sjutolft 244

Gränsmärke

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL461

L1943:6846

Husby-Sjutolft 99:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL462

L1940:588

Husby-Sjutolft 378

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL463

L1940:529

Husby-Sjutolft 253

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL464

L1940:7894

Husby-Sjutolft 441

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL465

L1940:8220

Husby-Sjutolft 440

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL466

L1940:8109

Husby-Sjutolft 436

Färdväg

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL467

L1940:655

Husby-Sjutolft 256

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

30/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL468

L1940:471

Husby-Sjutolft 351

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL469

L1943:7949

Husby-Sjutolft 136:1

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL470

L1940:469

Husby-Sjutolft 349

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL471

L1943:7048

Husby-Sjutolft 10:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL472

L1940:530

Husby-Sjutolft 257

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL473

L1940:4570

Husby-Sjutolft 427

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL474

L1940:688

Husby-Sjutolft 365

Hägnad

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL475

L1940:7867

Husby-Sjutolft 438

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL476

L1940:590

Husby-Sjutolft 380

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL477

L1940:585

Husby-Sjutolft 363

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL478

L1940:542

Husby-Sjutolft 258

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL479

L1940:606

Husby-Sjutolft 367

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL480

L1943:7634

Husby-Sjutolft 158:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL481

L1940:527

Husby-Sjutolft 251

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL482

L1940:690

Husby-Sjutolft 381

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL483

L1943:7469

Husby-Sjutolft 14:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

31/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL484

L1943:7733

Husby-Sjutolft 169:6

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL485

L1943:7732

Husby-Sjutolft 169:1

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL486

L1940:628

Husby-Sjutolft 247

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL487

L1943:7785

Husby-Sjutolft 169:4

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL488

L1943:7731

Husby-Sjutolft 169:8

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL489

L1943:7787

Husby-Sjutolft 169:2

Stensättning

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL490

L1943:7523

Husby-Sjutolft 18:1

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL491

L1940:550

Husby-Sjutolft 259

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL492

L1943:7786

Husby-Sjutolft 169:5

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL493

L1943:7734

Husby-Sjutolft 169:3

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL494

L1940:487

Husby-Sjutolft 344

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL495

L1943:7653

Husby-Sjutolft 164:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL496

L1943:7471

Husby-Sjutolft 15:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL497

L1943:7788

Husby-Sjutolft 169:7

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL498

L1940:583

Husby-Sjutolft 375

Lägenhetsbebyggelse

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL499

L1943:7470

Husby-Sjutolft 15:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL500

L1943:7889

Husby-Sjutolft 96:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

32/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL501

L1940:580

Husby-Sjutolft 342

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL502

L1943:7869

Husby-Sjutolft 96:2

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL503

L1943:7738

Husby-Sjutolft 95:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL504

L1940:686

Husby-Sjutolft 376

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL505

L1943:8023

Husby-Sjutolft 98:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL506

L1940:587

Husby-Sjutolft 347

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL507

L1940:581

Husby-Sjutolft 373

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL508

L1940:499

Husby-Sjutolft 249

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL509

L1940:488

Husby-Sjutolft 345

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL510

L1943:7439

Husby-Sjutolft 121:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL511

L1943:7540

Husby-Sjutolft 20:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL512

L1943:7539

Husby-Sjutolft 20:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL513

L1943:7892

Husby-Sjutolft 97:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL514

L1940:671

Husby-Sjutolft 371

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL515

L1943:6981

Husby-Sjutolft 101:3

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL516

L1940:567

Husby-Sjutolft 267

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

33/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL517

L1943:6849

Husby-Sjutolft 101:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL518

L1943:7004

Husby-Sjutolft 101:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL519

L1943:7637

Husby-Sjutolft 161:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL520

L1943:7682

Husby-Sjutolft 32:1

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL521

L1943:7526

Husby-Sjutolft 48:2

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL522

L1943:7298

Husby-Sjutolft 47:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL523

L1943:7315

Husby-Sjutolft 47:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL524

L1943:7652

Husby-Sjutolft 163:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL525

L1943:7544

Husby-Sjutolft 50:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL526

L1943:7681

Husby-Sjutolft 32:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL527

L1943:7611

Husby-Sjutolft 50:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL528

L1940:634

Husby-Sjutolft 310

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL529

L1943:8299

Husby-Sjutolft 150:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL530

L1943:7998

Husby-Sjutolft 48:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL531

L1943:7528

Husby-Sjutolft 49:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL532

L1943:7815

Husby-Sjutolft 172:1

Färdväg

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL533

L1943:7757

Husby-Sjutolft 33:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

34/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL534

L1943:7527

Husby-Sjutolft 49:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL535

L1943:7592

Husby-Sjutolft 22:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL536

L1943:7683

Husby-Sjutolft 33:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL537

L1943:7683

Husby-Sjutolft 33:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL538

L1943:7297

Husby-Sjutolft 46:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL539

L1940:568

Husby-Sjutolft 268

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL540

L1943:7297

Husby-Sjutolft 46:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL541

L1943:7514

Husby-Sjutolft 152:1

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL542

L1940:505

Husby-Sjutolft 311

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL543

L1943:7515

Husby-Sjutolft 152:5

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL544

L1943:7163

Husby-Sjutolft 46:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

HamraStromsang

KL545

L1943:7819

Husby-Sjutolft 123:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL546

L1943:7820

Husby-Sjutolft 123:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL547

L1943:7297

Husby-Sjutolft 46:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL548

L1943:7813

Husby-Sjutolft 171:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL549

L1940:477

Husby-Sjutolft 306

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL550

L1940:482

Husby-Sjutolft 325

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL551

L1943:7816

Husby-Sjutolft 173:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL552

L1943:7593

Husby-Sjutolft 23:1

Hällristning

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL553

L1943:7565

Husby-Sjutolft 152:4

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL554

L1943:8021

Husby-Sjutolft 181:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL555

L1940:611

Husby-Sjutolft 304

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL556

L1943:7564

Husby-Sjutolft 152:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL557

L1939:5313

Husby-Sjutolft 445

Kyrka/kapell

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL558

L1943:7594

Husby-Sjutolft 24:1

Plats med tradition

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL559

L1943:7814

Husby-Sjutolft 171:1

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL560

L1943:7025

Husby-Sjutolft 79:1

Runristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL561

L1943:7680

Husby-Sjutolft 30:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL562

L1943:7513

Husby-Sjutolft 152:3

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL563

L1943:1917

Husby-Sjutolft 43:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL564

L1943:7594

Husby-Sjutolft 24:1

Plats med tradition

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL565

L1943:7512

Husby-Sjutolft 151:1

Vägmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL566

L1943:7568

Husby-Sjutolft 153:5

Färdväg

Fornlämning

HamraStromsang

KL567

L1943:6906

Husby-Sjutolft 127:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL568

L1943:7585

Husby-Sjutolft 153:4

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL569

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL570

L1943:7099

Husby-Sjutolft 45:5

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL571

L1943:7567

Husby-Sjutolft 153:3

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL572

L1943:6929

Husby-Sjutolft 127:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL573

L1943:7084

Husby-Sjutolft 45:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL574

L1943:7161

Husby-Sjutolft 45:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL575

L1943:7584

Husby-Sjutolft 153:2

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL576

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL577

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL578

L1943:7099

Husby-Sjutolft 45:5

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL579

L1943:7896

Husby-Sjutolft 39:2

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL580

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL581

L1943:7085

Husby-Sjutolft 45:6

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL582

L1943:7099

Husby-Sjutolft 45:5

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL583

L1943:7566

Husby-Sjutolft 153:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL584

L1943:6928

Husby-Sjutolft 127:4

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL585

L1943:7008

Husby-Sjutolft 44:1

Övrigt

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL586

L1943:7162

Husby-Sjutolft 45:3

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL587

L1943:7895

Husby-Sjutolft 39:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL588

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL589

L1943:7083

Husby-Sjutolft 45:4

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL590

L1943:8234

Husby-Sjutolft 128:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL591

L1943:6926

Husby-Sjutolft 127:3

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL592

L1943:7058

Husby-Sjutolft 128:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL593

L1940:495

Husby-Sjutolft 307

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL594

L1940:612

Husby-Sjutolft 305

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL595

L1940:478

Husby-Sjutolft 302

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL596

L1943:7894

Husby-Sjutolft 38:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL597

L1943:1836

Husby-Sjutolft 41:2

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL598

L1943:1836

Husby-Sjutolft 41:2

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL599

L1943:1836

Husby-Sjutolft 41:2

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL600

L1943:7912

Husby-Sjutolft 41:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL601

L1943:1836

Husby-Sjutolft 41:2

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL602

L1943:7608

Husby-Sjutolft 26:1

Hällristning

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL603

L1940:601

Husby-Sjutolft 329

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL604

L1943:7839

Husby-Sjutolft 36:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

HamraStromsang

KL605

L1943:7353

Husby-Sjutolft 131:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL606

L1940:633

Husby-Sjutolft 309

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL607

L1943:1838

Husby-Sjutolft 42:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL608

L1940:4515

Husby-Sjutolft 431

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL609

L1943:7893

Husby-Sjutolft 37:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL610

L1943:7844

Husby-Sjutolft 37:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL611

L1943:7498

Husby-Sjutolft 198:1

Hög

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL612

L1940:632

Husby-Sjutolft 308

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL613

L1943:7910

Husby-Sjutolft 40:2

Kvarn

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL614

L1943:7740

Husby-Sjutolft 51:3

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL615

L1940:502

Husby-Sjutolft 328

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL616

L1943:7911

Husby-Sjutolft 40:1

Vägmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL617

L1940:4576

Husby-Sjutolft 421

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL618

L1943:7614

Husby-Sjutolft 51:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL619

L1943:7633

Husby-Sjutolft 157:1

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL620

L1943:7655

Husby-Sjutolft 165:1

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL621

L1943:7666

Husby-Sjutolft 51:1

Runristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL622

L1943:7709

Husby-Sjutolft 165:3

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL623

L1943:7654

Husby-Sjutolft 165:2

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL624

L1943:7143

Husby-Sjutolft 58:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL625

L1943:7100

Husby-Sjutolft 57:2

Bildristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL626

L1943:7609

Husby-Sjutolft 27:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL627

L1943:7763

Husby-Sjutolft 34:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL628

L1940:500

Husby-Sjutolft 326

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL629

L1943:7009

Husby-Sjutolft 57:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL630

L1943:7661

Husby-Sjutolft 27:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL631

L1943:7374

Husby-Sjutolft 56:2

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL632

L1943:7387

Husby-Sjutolft 56:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL633

L1943:7822

Husby-Sjutolft 35:2

Runristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL634

L1943:7821

Husby-Sjutolft 35:1

Runristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL635

L1943:7768

Husby-Sjutolft 54:3

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL636

L1943:7371

Husby-Sjutolft 54:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL637

L1943:7743

Husby-Sjutolft 54:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL638

L1940:516

Husby-Sjutolft 312

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

40/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL639

L1943:7024

Husby-Sjutolft 78:1

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL640

L1943:7710

Husby-Sjutolft 166:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL641

L1943:7372

Husby-Sjutolft 55:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL642

L1943:7373

Husby-Sjutolft 55:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL643

L1940:7864

Husby-Sjutolft 437

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL644

L1943:7223

Husby-Sjutolft 59:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL645

L1943:7319

Husby-Sjutolft 59:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL646

L1943:6931

Husby-Sjutolft 76:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL647

L1943:7026

Husby-Sjutolft 80:1

Hög

Fornlämning

HamraStromsang

KL648

L1943:6951

Husby-Sjutolft 77:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL649

L1940:600

Husby-Sjutolft 323

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL650

L1943:7027

Husby-Sjutolft 80:2

Hög

Fornlämning

HamraStromsang

KL651

L1943:1835

Husby-Sjutolft 74:2

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL652

L1943:7398

Husby-Sjutolft 74:1

Stensättning

Fornlämning

HamraStromsang

KL653

L1940:610

Husby-Sjutolft 303

Brunn/kallkälla

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL654

L1943:6930

Husby-Sjutolft 75:1

Hällristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL655

L1943:7082

Husby-Sjutolft 81:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL656

L1943:7711

Husby-Sjutolft 167:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL657

L1943:7667

Husby-Sjutolft 71:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL658

L1943:7396

Husby-Sjutolft 73:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL659

L1943:7669

Husby-Sjutolft 72:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL660

L1943:7684

Husby-Sjutolft 72:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL661

L1943:7668

Husby-Sjutolft 72:3

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL662

L1943:7395

Husby-Sjutolft 73:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL663

L1940:476

Husby-Sjutolft 290

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL664

L1943:7320

Husby-Sjutolft 60:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL665

L1943:7547

Husby-Sjutolft 70:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL666

L1940:497

Husby-Sjutolft 317

Brunn/kallkälla

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL667

L1943:6841

Husby-Sjutolft 182:1

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL668

L1940:697

Husby-Sjutolft 324

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL669

L1943:7546

Husby-Sjutolft 69:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL670

L1943:7296

Husby-Sjutolft 86:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

HamraStromsang

KL671

L1940:615

Husby-Sjutolft 330

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL672

L1940:614

Husby-Sjutolft 320

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL673

L1940:513

Husby-Sjutolft 298

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL674

L1940:533

Husby-Sjutolft 286

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL675

L1940:595

Husby-Sjutolft 292

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL676

L1940:494

Husby-Sjutolft 295

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL677

L1943:7288

Husby-Sjutolft 193:1

Bildristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL678

L1940:554

Husby-Sjutolft 289

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL679

L1943:7321

Husby-Sjutolft 61:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL680

L1943:7448

Husby-Sjutolft 64:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL681

L1940:493

Husby-Sjutolft 294

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL682

L1943:7975

Husby-Sjutolft 63:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL683

L1940:599

Husby-Sjutolft 322

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL684

L1940:574

Husby-Sjutolft 291

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL685

L1940:609

Husby-Sjutolft 297

Dammvall

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL686

L1940:517

Husby-Sjutolft 224

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL687

L1940:635

Husby-Sjutolft 228

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL688

L1943:8372

Husby-Sjutolft 130:1

Hällristning

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL689

L1943:7473

Husby-Sjutolft 68:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL690

L1940:597

Husby-Sjutolft 315

Hägnad

Fornlämning

HamraStromsang

KL691

L1943:7545

Husby-Sjutolft 68:2

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL692

L1940:515

Husby-Sjutolft 300

Husgrund, historisk
tid

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL693

L1943:7451

Husby-Sjutolft 67:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL694

L1943:6842

Husby-Sjutolft 183:1

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL695

L1940:543

Husby-Sjutolft 287

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL696

L1940:4518

Husby-Sjutolft 419

Fångstgrop

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL697

L1940:503

Husby-Sjutolft 277

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL698

L1940:774

Husby-Sjutolft 219

Gränsmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL699

L1940:518

Husby-Sjutolft 225

Övrigt

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL700

L1943:8371

Husby-Sjutolft 129:1

Hällristning

Fornlämning

HamraStromsang

KL701

L1940:519

Husby-Sjutolft 226

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL702

L1940:617

Husby-Sjutolft 227

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

44/56

Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL703

L1943:7147

Husby-Sjutolft 82:2

Hägnad

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL704

L1940:776

Husby-Sjutolft 221

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL705

L1943:7240

Husby-Sjutolft 84:1

Skärvstenshög

Fornlämning

HamraStromsang

KL706

L1943:7148

Husby-Sjutolft 82:1

Grav- och
boplatsområde

Fornlämning

HamraStromsang

KL707

L1940:531

Husby-Sjutolft 279

Hägnad

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL708

L1940:511

Husby-Sjutolft 278

Hägnadssystem

Fornlämning

HamraStromsang

KL709

L1940:594

Husby-Sjutolft 296

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL710

L1943:7241

Husby-Sjutolft 85:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL711

L1940:514

Husby-Sjutolft 299

Gränsmärke

Fornlämning

HamraStromsang

KL712

L1940:659

Husby-Sjutolft 285

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL713

L1940:658

Husby-Sjutolft 284

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL714

L1943:7497

Husby-Sjutolft 197:1

Runristning

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL715

L1940:631

Husby-Sjutolft 281

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL716

L1940:657

Husby-Sjutolft 283

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

HamraStromsang

KL717

L1940:492

Husby-Sjutolft 293

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL718

L1940:553

Husby-Sjutolft 288

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL719

L1943:7275

Husby-Sjutolft 118:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL720

L1940:694

Husby-Sjutolft 397

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL721

L1940:592

Litslena 603

Gränsmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL722

L1940:537

Husby-Sjutolft 405

Fångstgrop

Fornlämning

HamraStromsang

KL723

L1943:7873

Husby-Sjutolft 110:1

Gravfält

Fornlämning

HamraStromsang

KL724

L1940:662

Husby-Sjutolft 408

Gränsmärke

Ingen
antikvarisk
bedömning

HamraStromsang

KL725

L1943:7056

Husby-Sjutolft 185:1

Stensättning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

HamraStromsang

KL726

Husby-Sjutolft 111:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL727

Husby-Sjutolft 417

Fångstgrop

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangKivinge

KL728

Husby-Sjutolft 414

Fartygs-/båtlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL729

Övergran 383

Fartygs-/båtlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL730

Övergran 425

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL731

Övergran 92:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL732

Övergran 394

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL733

Övergran 139:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL734

Övergran 139:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL735

Övergran 397

Kvarn

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL736

Övergran 550

Gränsmärke

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL737

Övergran 548

Färdväg

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL738

Övergran 543

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL739

Övergran 542

Husgrund, historisk
tid

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL740

Övergran 546

Smideslämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL741

Övergran 415

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL742

Övergran 415

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL743

Övergran 214:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL744

Övergran 395

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL745

Övergran 421

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL746

Övergran 388

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL747

Övergran 95:1

Vägmärke

Fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL748

Övergran 534

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangKivinge

KL749

Husby-Sjutolft
109:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL750

Husby-Sjutolft
109:2

Stensättning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL751

Husby-Sjutolft 386

Gränsmärke

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL752

Husby-Sjutolft 384

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL753

Husby-Sjutolft 389

Gränsmärke

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL754

Husby-Sjutolft 387

Husgrund, historisk
tid

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL755

Husby-Sjutolft
195:1

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL756

Husby-Sjutolft 112:1 Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL757

Husby-Sjutolft
200:1

Boplats

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL758

Husby-Sjutolft
124:2

Röse

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL759

Husby-Sjutolft
124:1

Fornborg

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL760

Husby-Sjutolft 113:1 Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL761

Husby-Sjutolft
113:3

Stensättning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL762

Husby-Sjutolft
113:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL763

Övergran 202:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL764

Övergran 516

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL765

Övergran 516

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL766

Övergran 522

Hägnad

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL767

Övergran 522

Hägnad

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL768

Övergran 522

Hägnad

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL769

Övergran 391

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL770

Övergran 390

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL771

Övergran 84:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL772

Övergran 83:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL773

Övergran 83:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL774

Övergran 82:2

Hägnad

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL775

Övergran 82:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL776

Övergran 222:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL777

Övergran 325:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL778

Övergran 79:5

Hällristning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL779

Övergran 79:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL780

Övergran 79:2

Hällristning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL781

Övergran 79:4

Hällristning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL782

Övergran 79:3

Hällristning

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL783

Övergran 326:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL784

Övergran 223:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL785

Övergran 327:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL786

Övergran 327:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL787

Övergran 327:3

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL788

Övergran 328:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL789

Övergran 341:1

Boplatslämning
övrig

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL790

Övergran 157:2

Hällristning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL791

Övergran 157:1

Hällristning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL792

Övergran 456

Färdväg

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL793

Övergran 452

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL794

Övergran 341:2

Härd

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL795

Övergran 514

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL796

Övergran 316:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL797

Övergran 316:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL798

Övergran 63:1

Runristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL799

Övergran 159:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL800

Övergran 75:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL801

Övergran 451

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL802

Övergran 159:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL803

Övergran 62:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL804

Övergran 62:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL805

Övergran 160:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL806

Övergran 61:1

Grav markerad av
sten/block

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL807

Övergran 61:2

Grav markerad av
sten/block

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL808

Övergran 76:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL809

Övergran 77:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL810

Övergran 76:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL811

Övergran 77:5

Minnesmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL812

Övergran 77:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL813

Övergran 64:2

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL814

Övergran 64:1

Grav markerad av
sten/block

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL815

Övergran 77:4

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL816

Övergran 78:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL817

Övergran 77:3

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL818

Övergran 60:3

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL819

Övergran 60:4

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL820

Övergran 60:1

Hög

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL821

Övergran 59:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL822

Övergran 60:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL823

Övergran 60:5

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL824

Övergran 142:2

Fornlämningsliknan
de bildning

Ej kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL825

Övergran 142:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL826

Övergran 317:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL827

Övergran 65:1

Runristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL828

Övergran 318:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL829

Övergran 141:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL830

Övergran 158:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL831

Övergran 74:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL832

Övergran 66:4

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL833

Övergran 66:3

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL834

Övergran 66:1

Hög

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL835

Övergran 66:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL836

Övergran 515

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL837

Övergran 70:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL838

Övergran 69:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL839

Övergran 69:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL840

Övergran 69:3

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL841

Övergran 175:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL842

Övergran 176:2

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL843

Övergran 176:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL844

Övergran 72:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL845

Övergran 72:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL846

Övergran 71:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL847

Övergran 118:3

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL848

Övergran 168:1

Fyndplats

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg

KL849

Övergran 118:2

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL850

Övergran 118:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL851

Övergran 117:1

Gravfält

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL852

Övergran 153:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL853

Övergran 320:1

Hällristning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL854

Övergran 174:2

Gravklot

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL855

Övergran 174:3

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL856

Övergran 174:1

Fyndplats

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL857

Övergran 286:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL858

Övergran 475

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL859

Övergran 119:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL860

Övergran 119:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL861

Övergran 119:1

Stensättning

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL862

Övergran 478

Smideslämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL863

Häggeby 38:1

Röse

Fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL864

Häggeby 36:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL865

Häggeby 136:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL866

Häggeby 136:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL867

Häggeby 135:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL868

Häggeby 137:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL869

Häggeby 139:1

Lägenhetsbebyggelse

Ingen antikvarisk
bedömning

Uppsala

StromsangNyborg
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL870

Häggeby 137:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

Uppsala

StromsangNyborg

KL101

Håtuna 92:1

Gravfält

Fornlämning

Stockholm

StromsangNyborg

KL871

Håtuna 92:2

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Stockholm

StromsangNyborg

KL872

L2016:3286

Håtuna 181:1

Bytomt/gårdstomt

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL873

L2016:1469

Håtuna 94:1

Gravfält

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL105

L2016:2091

Håtuna 87:1

Gravfält

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL874

L2016:1240

Håtuna 86:1

Gravfält

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL106

L2016:1221

Håtuna 87:3

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL875

L2016:1408

Håtuna 87:4

Runristning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL876

L2016:3122

Håtuna 179:1

Hällristning

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL877

L2016:2812

Håtuna 184:1

Fyndplats

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL878

L2016:3044

Håtuna 163:1

Bytomt/gårdstomt

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL879

L2016:1618

Håtuna 96:1

Fossil åker

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL880

L2016:1015

Håtuna 141:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL881

L2016:1015

Håtuna 141:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL882

L2016:1943

Håtuna 152:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL883

L2016:1943

Håtuna 152:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL884

L2016:1944

Håtuna 153:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL885

L2016:1639

Håtuna 142:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL886

L2016:1639

Håtuna 142:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL887

L2016:1302

Håtuna 151:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL888

L2016:1301

Håtuna 150:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL889

L2016:1035

Håtuna 149:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL890

L2016:1809

Håtuna 147:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL891

L2016:1809

Håtuna 147:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL892

L2016:1810

Håtuna 148:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL893

L2016:1154

Håtuna 145:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL894

L2016:1154

Håtuna 145:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL895

L2016:3045

Håtuna 164:1

Naturföremål/bildning med bruk,
tradition eller namn

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL896

L2016:1243

Håtuna 64:2

Stensättning

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL897

L2016:1859

Håtuna 64:1

Röse

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL898

L2016:1638

Håtuna 28:1

Fornlämningsliknan
de lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL899

L2016:1998

Håbo-Tibble 143:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL900

L2016:1998

Håbo-Tibble 143:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL901

L2016:1314

Håbo-Tibble 141:1

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL902

L2013:7730

Håtuna 242

Fångstgård

Ingen
antikvarisk
bedömning

KolstaLangvreten

KL903

L2013:7730

Håtuna 242

Fångstgård

Ingen
antikvarisk
bedömning

KolstaLangvreten
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Kartbetecknin Lämningsnumm
g
er

RAÄ nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

Delsträck
a

KL904

L2016:1160

Håbo-Tibble 111:1

Stensättning

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL905

L2016:1100

Håbo-Tibble 166:2

Övrigt

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL906

L2016:1021

Håbo-Tibble 166:1

Bytomt/gårdstomt

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL907

L2013:9924

Håbo-Tibble 190

Färdväg

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL908

L2016:1309

Håbo-Tibble 114:1

Minnesmärke

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL909

L2013:9925

Håbo-Tibble 191

Stensättning

Fornlämning

KolstaLangvreten

KL910

L2013:7400

Håbo-Tibble 186

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig
fornlämning

KolstaLangvreten

KL911

L2013:7393

Håbo-Tibble 185

Lägenhetsbebyggelse

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL912

L2013:7393

Håbo-Tibble 185

Lägenhetsbebyggelse

Övrig
kulturhistoris
k lämning

KolstaLangvreten

KL177

L2016:1803

Håbo-Tibble 155:1

Fornborg

Fornlämning

KolstaLangvreten
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Bilaga bedömningsmetodik luftledning
Denna bilaga redovisar Svenska kraftnäts riktlinjer för bedömningsgrunder. Syftet är
att bedömningarna ska vara enhetliga i samtliga ledningsprojekt. Ordningen på de intressen som presenteras i bedömningsmetodiken ska inte ses som en prioriteringsordning för vilka intressen som har större eller mindre betydelse, eftersom det skiljer sig
åt från projekt till projekt.
Dokumentet gäller såväl lik- som växelströmsförbindelse, dock är delarna om magnetfältspåverkan inte tillämpligt på likströmsledningar. Byggande av luftledning omfattar
även förläggning av jordningslina.
Svenska kraftnät använder sig av en trestegsmodell i vilken värdet eller känsligheten
hos de berörda områdena längs sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områdena (steg 2). Områdets antagna värde och den påverkan som antas ske på området
vägs ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas (steg 3). De värdeklasser som används är: litet, måttligt, stort och mycket stort och de påverkansklasser
som används är: ingen/obetydlig, liten, måttlig och stor. Konsekvensbedömningen av
utbyggnadsalternativet respektive nollalternativet görs gentemot nuläget.
Bedömningen görs av påverkan av alternativen utan genomförande av eventuella
skyddsåtgärder (detta för att förstå motivet till skyddsåtgärderna). Konsekvensbedömningen görs, i de fall skyddsåtgärder är aktuella, utifrån att skyddsåtgärderna är genomförda. 1
Konsekvensbedömningen görs utifrån påverkan i driftskedet och den permanenta påverkan som uppkommer under byggskedet. Konsekvenser av tillfällig påverkan under
byggskedet ska i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas i ett separat avsnitt.
Exemplen i den högra kolumnen i kommande tabeller över värde/känslighet ska ses
som typer av platser eller förhållande som kan indikera ett visst värde eller en viss
känslighet för påverkan av en kraftledning, men inte måste göra det. (Exempelvis behöver inte alla naturreservat ha ett mycket högt naturvärde, men de kan ha det - och
alla riksintressen behöver inte ha högt eller mycket högt värde, men de kan ha det,
osv.) Av det skälet har vissa typer av områden tagits med som exempel på flera olika

För att kunna göra konsekvensbedömningen av alternativen inklusive skyddsåtgärder görs dock först en bedömning av påverkan exklusive skyddsåtgärder. Den redovisas dock inte, utan används bara som en grund för att gå vidare och göra konsekvensbedömningen, enligt bedömningsmetodiken.

1

nivåer av värde (t.ex. finns riksintressen både under högt värde och mycket högt
värde).
Riksintressen hanteras olika beroende på om de regleras i 3 kap eller 4 kap miljöbalken. Riksintressena enligt 4 kap miljöbalken är redan utpekade i lagstiftningen och åtgärder får endast komma till stånd om de inte möter något hinder eller om de inte påtagligt skadar värdena inom riksintresset. Riksintresseanspråk enligt 3 kap handlar om
god hushållning med mark- och vattenområden och vad de lämpligast bör användas
till. Företräde ges till en användning som medför en långsiktig hushållning med marken om det handlar om oförenliga riksintressen. Bedömningen behöver göras från fall
till fall utifrån de värdebeskrivningar som sektorsmyndigheten 2 tagit fram, se Boverkets hemsida, och även för dessa görs bedömningen om vad som påtagligt skadar de
värden som anges.
Då kraftledningar endast i undantagsfall inom vissa län är angivna som riksintressen
för energidistribution, se Energimyndighetens hemsida, kan Svenska kraftnäts intressen alltså inte viktas mot ett annat angivet riksintresse om intressena skulle bedömas
vara oförenliga.

2

Se även 2 § hushållningsförordningen och respektive sektorsmyndighets hemsida.

Innehållsförteckning
1

Byggskedet .................................................................................................................5

2

Befolkning.................................................................................................................. 7

3

Stads- och landskapsbild ........................................................................................ 10

4

Naturmiljö ............................................................................................................... 12

5

Kulturmiljö .............................................................................................................. 15

6

Rekreation och friluftsliv ........................................................................................ 17

7

Naturresurshushållning .......................................................................................... 19

8

Mark och vatten ....................................................................................................... 21

9

Infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden .......................23

10

Totalförsvaret ..........................................................................................................25

11

Konsekvensmatris ...................................................................................................27

12

Sammanvägning ..................................................................................................... 29

1

Byggskedet

Endast tillfällig påverkan av byggskedet beskrivs i detta kapitel. Permanent påverkan av byggskedet hanteras i kap. 2-10
Tabell 1.1. Kriterier för bedömning av påverkan under byggskedet
Påverkan

Beskrivning

Stor negativ

Närboende och/eller bullerkänsliga verksamheter, naturmiljöer, kulturmiljöer eller rekreations-/friluftsområden påverkas av buller under flera månader eller år, från ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt
Tillfällig skada under byggtiden som innebär en återhämtningstid på flera år
Grumling under byggtiden i grumlingskänsliga vattenområden under grumlingskänslig
tid på året

Måttlig negativ

Närboende och/eller bullerkänsliga verksamheter, naturmiljöer, kulturmiljöer eller rekreations-/friluftsområden påverkas av buller under flera veckor upp till ett par månader
Tillfällig skada under byggtiden, under en känslig period på året, men där naturen har
en möjlighet till återhämtning inom ett år
Grumling under byggtiden i mindre grumlingskänsliga vattenområden, men under
grumlingskänslig tid på året
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Liten negativ

Tillfällig skada under byggtiden, under en mindre känslig period på året, där naturen
har en möjlighet till snabb återhämtning
Påverkan på upplevelsen av landskapsbild, kulturmiljö eller rekreations-/friluftsområden i anläggningsskedet
Grumling under byggtiden i vattenområden utan grumlingskänsliga värden och/eller
under tid på året som inte är grumlingskänslig
Anläggningsarbetet vid byggande av ledningen och tillverkningen av ledningens delar
medför utsläpp av koldioxid

Ingen/obetydlig

Anläggningsarbetena medför inga skador innebär en marginell störning under kort tid
Inga eller obetydliga åtgärder genomförs som medför utsläpp av koldioxid

Liten positiv

Ledningen möjliggör anslutning och distribution av grön el

Måttlig positiv

Ledningen möjliggör anslutning och distribution av grön el och medför att en flaskhals i
ledningsnätet byggs bort
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2

Befolkning

Tabell 2.1. Kriterier för bedömning av känslighet, befolkning (avseende dels magnetfält och
dels visuell påverkan på boendemiljön)
Känslighet

Beskrivning

Mycket

I eller i direkt anslutning till tätorter 3, om den del som berörs omfattar byggnader som an-

stor

vänds för stadigvarande vistelse.
Områden utan visuella avskärningar (öppet landskap)

Stor

Områden med ca 16-50 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning,
inom ett avstånd av 125 m från ledningen
Områden med få visuella avskärningar (halvöppet landskap)

Måttlig

Områden med ca 6-15 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning,
inom ett avstånd av 125 m från ledningen
Områden med måttligt inslag av visuella avskärningar (halvslutet landskap)

Liten

Områden med ≤ 5 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning, inom
ett avstånd av 125 m från ledningen
Slutet landskap

Ingen/

Obebyggda områden

Obetydlig

3

Utgår ifrån SCB:s definition av tätort som är en samling om minst 200 byggnader med max 200 meter mellan husen.
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Tabell 2.2. Kriterier för bedömning av påverkan på befolkning
Påverkan 4

Beskrivning

Mycket stor ne-

Förhöjda magnetfält 5 för ett stort antal byggnader för stadigvarande vistelse (≥16 bygg-

gativ

nader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning)
Ny ledningssträckning, utan närhet till befintliga ledningar, där minst 100 bostäder/100
km luftledning ligger nära 6 ledningen och påverkas påtagligt visuellt.

Stor negativ

Förhöjda magnetfält för ett flertal byggnader för stadigvarande vistelse (ca 6-15 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning)
Ny ledningssträckning, utan närhet till befintliga ledningar, där 75-100 bostäder/100
km luftledning ligger nära ledningen och påverkas påtagligt visuellt.

Måttlig negativ

Förhöjda magnetfält för enstaka byggnader för stadigvarande vistelse (≤ 5 byggnader
avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning)
Intrång i tomtmark på ett flertal platser (obebyggd/bebyggd)
Ny ledningssträckning, utan närhet till befintliga ledningar, där 25-75 bostäder/100 km
luftledning ligger nära ledningen och påverkas påtagligt visuellt eller befintlig ledning
ersätts med ny som innebär en påtaglig försämring av den visuella påverkan för >100
bostäder/100 km luftledning.

Liten negativ

Inga förhöjda magnetfält för bostäder
Ny ledningssträckning, utan närhet till befintliga ledningar, där < 25 bostäder/100 km
luftledning ligger nära ledningen och påverkas visuellt eller ny ledning ligger i anslutning till befintlig eller befintlig ledning ersätts med ny som innebär en påtaglig försämring av den visuella påverkan för < 100 bostäder/100 km luftledning.
Enstaka ekonomibyggnad t.ex. lagerlokal måste tas bort

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
5 Med förhöjda magnetfält avses över 0,4 mikrotesla för nya ledningar och 4 mikrotesla för befintliga ledningar/vid omprövnings- och förlängningsärenden.
6 Med nära avses inom ca 250 meter från ledningen
4
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Ingen/obetydlig

Inga förhöjda magnetfält för byggnader för stadigvarande vistelse och ledningen är placerad på ett sådant sätt att boendemiljön ej påtagligt påverkas visuellt av ledningen
Befintlig ledning ersätts med ny med liknande storlek och utformning

Liten positiv

Rivning av befintlig ledning, där < 25 bostäder/100 km luftledning ligger nära ledningen och påverkas visuellt

Måttlig positiv

Rivning av befintlig ledning som innebär förhöjda magnetfält för enstaka byggnader för
stadigvarande vistelse (≤ 5 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km luftledning)
Tomtmark kan frigöras från intrång på ett flertal platser (obebyggd/bebyggd)
Rivning av befintlig ledning, utan närhet till befintliga ledningar, där 25-75 bostäder/100 km luftledning ligger nära ledningen och påverkas påtagligt visuellt

Stor positiv

Rivning av befintlig ledning som innebär förhöjda magnetfält för ett flertal byggnader
för stadigvarande vistelse (6-15 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100 km
luftledning)
Rivning av befintlig ledning, utan närhet till befintliga ledningar, där 75-100 bostäder/100 km luftledning ligger nära ledningen och påverkas påtagligt visuellt.

Mycket stor po-

Rivning av befintlig ledning som innebär förhöjda magnetfält för ett stort antal byggna-

sitiv

der för stadigvarande vistelse (≥16 byggnader avsedda för stadigvarande vistelse/100
km luftledning)
Rivning av befintlig ledning, utan närhet till befintliga ledningar, där minst 100 bostäder/100 km luftledning ligger nära 7 ledningen och påverkas påtagligt visuellt.

7

Med nära avses inom ca 250 meter från ledningen
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3

Stads- och landskapsbild

Tabell 3.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, stads- och landskapsbild
Värde/

Beskrivning

Exempel

Känslighet
Mycket

Områden som har unika visuella värden i form av

högt

sammanhållen karaktär, utblickar, landmärken eller
visuella stråk och som är välbesökta av allmänheten

•
•
•
•
•
•

Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer
Öppna landskap och dalgångar
Stadstadsmiljöer med unika värden
Områden med landskapsbildsskydd
Karaktäristiska siluetter
Grönområden inom eller i närheten
av tätorter (MB 3:6)

•
•

Öppna landskap och dalgångar
Sammanhängande hävdade ängsoch betesmarker
Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med skog och
hagmarker s.k. mosaiklandskap
Grönområden inom eller i närheten
av tätorter (MB 3:6)

Företrädesvis områden av nationell betydelse

Högt

Områden som i stor utsträckning har sammanhållen karaktär, utblickar, landmärken, visuella stråk eller andra visuella värden och som är välbesöka av allmänheten

•
•

Företrädesvis områden av regional betydelse

Måttligt

Områden som i viss utsträckning har sammanhål-

•

Småskaliga områden i ett annars homogent landskap (t.ex. hag- och betesmarker i ett skogslandskap,
gårdsmiljöer och sjöar)

•

Homogena landskap av industriell
karaktär och/eller påverkade av
storskalig infrastruktur
Slutna skogslandskap med låga upplevelsevärden

len karaktär, utblickar, landmärken, visuella stråk eller andra visuella värden och som är bebodda och/eller besöks av allmänheten

Litet

Områden som i liten utsträckning har utblickar,
landmärken eller visuella stråk
Glesbebyggt och ej välbesökt av allmänheten

•
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Tabell 3.2. Kriterier för klassificering av påverkan på stads- och landskapsbilden
Påverkan 8

Beskrivning

Stor negativ

Områdets visuella värden och karaktär går i stor utsträckning förlorad
Utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas avsevärt
Ledningen blir dominerande och bryter landskapets struktur

Måttlig negativ

Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas påtagligt
Ledningen blir bitvis dominerande, men har anpassats till landskapets struktur och
döljs bitvis

Liten negativ

Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas marginellt
Ledningen döljs till stor del
Ledningen står delvis i kontrast till landskapet, med blir inte dominerande

Ingen/obetydlig

Inga nya ledningar uppförs eller ny ledning byggs/samförläggs i befintliga stolpar

Liten positiv

Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken 9 eller visuella stråk 10
förstärks marginellt

Måttlig positiv

Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk förstärks påtagligt
Område som saknar eller har låga värden för landskapsbilden tillförs nya värden i form
av utblickar, landmärken eller visuella stråk

Stor positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på landskapsbilden

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
Ledningar kan i vissa landskap och med viss utformning innebära ett nytt landmärke som kan tillföra landskapet värden.
10 Ledningsgator kan medge nya utblickar
8

9
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4

Naturmiljö

Tabell 4.1. Kriterier för klassificering värde/känslighet, naturmiljö
Värde/

Beskrivning

Exempel

Känslighet
Mycket

Områden som till mycket stor del eller i mycket

högt

stor utsträckning har betydelse för biologisk
mångfald (främst i ett nationellt- europeiskt perspektiv) eller ekologiska samband (främst i ett nationellteuropeiskt perspektiv)
Det finns rikligt med rödlistade/skyddade arter

Högt

Områden som till stor del eller i stor utsträckning
har betydelse för biologisk mångfald (främst i ett regionalt-nationellt perspektiv) eller ekologiska samband
(främst i ett regionalt perspektiv)
Rödlistade/skyddade arter förekommer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måttligt

Områden som till viss del eller i viss utsträckning
har betydelse för biologisk mångfald (främst i ett lokalt - regionalt perspektiv) eller ekologiska samband
(främst i ett lokalt perspektiv)

Litet

Områden som saknar eller har liten betydelse för
biologisk mångfald eller ekologiska samband och som
inte har utpekade värden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationalpark (MB 7:2-3)
Nationalstadspark (MB 4:7-8)
Natura 2000-områden (MB 4:8, MB
7:27-28)
Riksintresse obrutet fjäll (MB 4:5)
Riksintresse nationalälvarna (4 kap
MB)
Djurskyddsområden (MB 7:12)
Naturvärdesinventering klass 1
Naturreservat (MB 7:4-8)
Marina reservat (MB 7:23)
Naturvärdesinventering klass 2
Nyckelbiotoper
Skogsområden med naturvårdsavtal
Våtmarks, lövskogs-, sumpskogs,
ängs- och betesmarksinv. klass 1-2
Naturvårdsprogram klass 1-2
Biotopskyddsområden (MB 7:11)
Särskilt skyddsvärda träd
Riksintressen 3 och 4 kap MB
(naturvård, utöver ovan)
Naturminnen (MB 7:10)
Stora opåverkade områden enligt
översiktsplan (MB 3:2)
Naturvärdesinventering klass 3
Våtmarks, lövskogs-, sumpskogs,
ängs- och betesmarksinv. klass 3-4
Skogliga naturvärden
Strandskyddsområden (MB 7:13-18)
Naturvårdsprogram klass 3-4
Utpekat i kommunal översiktsplan
Grönområden inom eller i närheten av
tätorter (MB 3:6)
Naturområde med triviala, vanligt förekommande biotoper
Urbana miljöer utan gröna ytor
Påverkade områden (industrimark,
förorenat område)
Monokulturer (jordbruks- och skogsbruksmark)
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Tabell 4.2. Kriterier för klassificering av påverkan på naturmiljön
Påverkan 11

Beskrivning

Stor negativ

Ekologiska samband bryts eller artmångfalden minskar kraftigt
Större delen av områdets yta och värdekärnan/värdekärnorna skadas varaktigt
Bevarandestatus för rödlistade/skyddade arter påverkas negativt
Schaktförläggning av jordlina i vattenområden med höga eller mycket höga värden (se
tabell 2.1) och/eller miljökvalitetsnormer för vatten riskerar att påverkas negativt

Måttlig negativ

Ekologiska samband försvagas eller artmångfalden minskar
Stora delar av området försämras varaktigt och delar av värdekärnan/ värdekärnorna
påverkas negativt
Flera småbiotoper påverkas av nya stolpar
Rödlistade/skyddade arter riskeraratt minska i antal eller utbredning, men utan att bevarandestatus påverkas negativt
Schaktförläggning av jordlina i mindre känsliga vattenområden med måttliga värden (se
tabell 2.1)

Liten negativ

Ekologiska samband försvagas i liten utsträckning eller artmångfalden minskar
marginellt
Kanten av ett naturområde påverkas men ingen värdekärna skadas. Grunden för områdets värde påverkas marginellt
Stolpplacering kan utföras så att småbiotoper och områden med naturvärden undviks
Schaktförläggning av jordlina berör inga känsliga vattenområden

Ingen/obetydlig

Ingen eller marginell avverkning. Inga nya stolpar krävs. Inga naturvärden påverkas

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ

11
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Liten positiv

Ekologiska samband förstärks i liten utsträckning eller artmångfalden ökar marginellt
Befintliga naturmiljövärden gynnas marginellt
Enstaka nya småbiotoper tillskapas
Vid omprövnings- och förlängningsärenden: Bibehållande och skötsel av ledningsgata med naturvärden bidrar till bevarande av ekologiska samband och artmångfald
som annars skulle kunna hotas

Måttlig positiv

Ekologiska samband förstärks eller artmångfalden ökar påtagligt
Befintliga naturmiljövärden gynnas påtagligt
Flera nya småbiotoper tillskapas
Rödlistade/skyddade arter gynnas

Stor positiv

Ekologiska samband förstärks i stor utsträckning eller artmångfalden ökar kraftigt
Befintliga naturmiljövärden gynnas i stor utsträckning
Nya värdekärnor tillskapas
Rödlistade/skyddade arter gynnas påtagligt eller får ett ökat skydd
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5

Kulturmiljö

Tabell 5.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, kulturmiljö

Beskrivning

Värde/

Exempel

Känslighet
Mycket

Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö,

högt

med vetenskapliga värden, upplevelsevärden
och/eller pedagogiska värden, som är unika i ett

•
•
•

Kulturreservat (MB 7:9)
Riksintressen för kulturmiljövården
(MB 3:6)
Världsarv enligt UNESCO

nationellt-internationellt perspektiv

Högt

Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö
med höga vetenskapliga värden, upplevelsevärden

•
•

och/eller pedagogiska värden

Kulturmiljöer med regionala värden
(områden utpekade av länsstyrelsen)
Riksintressen för kulturmiljövården
(MB 3:6)

Enstaka/få fornminnen med unika värden i ett nationellt perspektiv

Måttligt

Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö
med vissa vetenskapliga värden, upplevelsevärden

•

Kulturmiljö med lokala värden (utpekat i översiktsplan eller kulturmiljöprogram)

och/eller pedagogiska värden
Enstaka/få fornminnen med höga värden

Litet

Områden med enstaka kulturhistoriska lämningar 12,
som inte är unika i sig
Kulturhistoriskt sammanhang eller helhetsmiljö saknas
De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena och/eller pedagogiska värdena är låga

12

Fornlämningar, bevakningsobjekt och övriga kulturhistoriska lämningar
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Tabell 5.2. Kriterier för klassificering av påverkan på kulturmiljön
Påverkan 13

Beskrivning

Stor negativ

Områden som utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö tas helt i anspråk
Kulturhistoriska strukturer och samband bryts helt
De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena försvinner helt

Måttlig negativ

Delar av kulturmiljön påverkas så att de vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena
och/eller pedagogiska värdena försvinner
Kulturhistoriska strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga
De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena försvagas påtagligt

Liten negativ

Enstaka lämningar, företrädelsevis fasta fornlämningar, tas bort/påverkas, men kulturmiljön som helhet påverkas inte påtagligt
Strukturer och samband kan uppfattas även fortsättningsvis
Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen värdekärna skadas och de vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena bibehålls i stor utsträckning

Ingen/obetydlig

Inga/enstaka lämningar, företrädesvis övriga kulturhistoriska lämningar, tas bort/påverkas
Ingen bestående påverkan på kulturmiljöns upplevelsevärde eller pedagogiska värden

Liten positiv

Kulturhistoriska strukturer och samband förstärks något
De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena och/eller pedagogiska värdena ökar, men
i liten utsträckning
Vid omprövnings- och förlängningsärenden: Äldre ledningar kan i sig ha kulturhistoriska värden som bibehålls

Måttlig positiv

Kulturhistoriska strukturer och samband förstärks påtagligt
De vetenskapliga värdena, upplevelsevärdena/pedagogiska värdena ökar påtagligt

Stor positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på kulturmiljövärdena

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ

13
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6

Rekreation och friluftsliv

Tabell 6.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, rekreation/friluftsliv
Värde/

Beskrivning

Exempel

Känslighet
Mycket

Områden med unika förutsätt-

högt

ningar för friluftsliv avseende
storlek, innehåll och tillgänglighet
(företrädesvis nationellt perspektiv)

Högt

Områden med mycket goda förutsättningar för närrekreation
och/eller friluftsliv avseende storlek, innehåll och tillgänglighet

Måttligt

Områden med goda förutsätt-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ningar för närrekreation eller fri-

•

luftsliv avseende storlek, innehåll

•

och tillgänglighet

Litet

•
•
•
•

Områden med vissa förutsättningar för närrekreation eller fri-

•
•
•
•

Nationalparker
Nationalstadsparker
Naturreservat med friluftslivssyfte
Anläggningar för friluftslivet av nationellt intresse (t.ex. en
del skidanläggningar, spårcentraler och
ridsportsanläggningar)
Riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB
Områden med dokumenterat höga värden utpekade i kommunala planer (t.ex. turistmål med regionala värden)
Leder och spår (för t.ex. vandring, cykel, kanot)
Anläggningar för friluftslivet av regionalt intresse (t.ex. en
del skidanläggning, spårcentral, ridsportsanläggningar,
golfbanor och småbåtshamnar)
Utpekade tysta områden enligt översiktsplan
Riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB
Naturreservat med friluftslivssyfte
Grönområden i inom eller i närheten av tätorter där det
råder stor brist på alternativa rekreationsmiljöer
Lokala friluftsområden och närrekreationsområden utpekade i kommunala översiktsplaner (t.ex. badplatser)
Områden av värde för jakt, svamp- och bärplockning och
närrekreation som har uppmärksammats t.ex. vid samråd
Anläggningar för friluftslivet av kommunalt/lokalt intresse
(t.ex. golfbanor, småbåtshamnar och naturskolor)
Stora opåverkade områden enligt översiktsplan (MB 3:2)
Grönområden inom eller i närheten av tätorter (MB 3:6)
Natur- och skogsområden utan utpekade värden för friluftslivet
Strandnära miljöer utan utpekade värden för friluftslivet

luftsliv avseende storlek, innehåll
och tillgänglighet

17/29

Tabell 6.2. Kriterier för klassificering av påverkan på rekreation/friluftsliv
Påverkan 14

Beskrivning

Stor negativ

Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras i stor utsträckning
Hela eller större delen av frilufts-/rekreationsområden skadas och/eller hela kärnområdet skadas fysiskt
Upplevelsevärdet försämras i stor utsträckning eller förloras helt

Måttlig negativ

Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras påtagligt
Delar av frilufts-/rekreationsområdet eller mindre delar av kärnområdet skadas fysiskt
Upplevelsevärdet försämras påtagligt

Liten negativ

Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation försämras marginellt
Områden för friluftslivet berörs men inga kärnområden skadas
Små försämringar av upplevelsevärdet

Ingen/obetydlig

Störningarna påverkar inte nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv varaktigt
Upplevelsevärdet påverkas inte

Liten positiv

Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation förbättras marginellt
Små förbättringar av upplevelsevärdet

Måttlig positiv

Tillgängligheten till rörligt friluftsliv eller närrekreation förbättras påtagligt
Påtagliga förbättringar av upplevelsevärdet

Stor positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på rekreation/friluftsliv

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ

14
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7

Naturresurshushållning

Tabell 7.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, naturresurser

Beskrivning

Värde/

Exempel

Känslighet
Mycket

Områden som har unika

högt

naturtillgångar (i ett nationellt
eller internationellt perspektiv)
med stor kapacitet och goda
förutsättningar finns att bruka

•
•
•
•
•

Vattenskyddsområden (inre skyddszon) och primära
vattentäkter (MB 7:21-22)
Täkter av regional eller nationell betydelse
Gruvverksamhet
Undersökningskoncession och bearbetningskoncession
enligt lagen om vissa torvfyndigheter
Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt
2 kap. 1§ och 4 kap. 1§ minerallagen

dem

Högt

naturtillgångar (i ett regionalt

•
•
•

perspektiv) med stor kapacitet

•

Områden som har värdefulla

och goda förutsättningar finns
att bruka dem

•
•
•

Måttligt

Områden som har vissa
värdefulla naturtillgångar och

•
•
•

förutsättningar att bruka dem

Skogsmark med mycket hög - hög bonitet (A) 15
Åkermark med hög bördighet (klass 8-10)
Riksintresseområden för anläggningar för slutlig förvaring
av använt kärnbränsle och kärnavfall (MB 3:8)
Riksintresseområden för värdefulla ämnen och mineraler
(MB 3:7)
Riksintresseområden för vindbruk enligt (MB 3:8) och/eller
områden där vindkraftsetablering har påbörjats
Riksintresseområden för rennäringen (MB 3:5)
Vattenskyddsområden (yttre skyddszon) och sekundära
vattentäkter (MB 7:21-22)
”Husbehovstäkter” och andra mindre täkter
Skogsmark med genomsnittlig bonitet (C)
Jordbruksmark med genomsnittlig bördighet (under klass
8)

finns

Litet

Områden som i liten
utsträckning har värdefulla

•
•

Skogsmark med låg bonitet (D och E)
Jordbruksmark med låg bördighet

naturtillgångar eller
förutsättningar att bruka dem

15

Värdekategorierna motsvarar Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respektive län (m3 sk/ha/år)

19/29

Tabell 7.2. Kriterier för klassificering av påverkan på naturresurser
Påverkan 16

Beskrivning

Stor negativ

Stora delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att förutsättningar för brukandet och/eller kvaliteten förstörs eller försämras i hög grad 17

Måttlig negativ

Delar av naturresursen skadas eller tas i anspråk så att brukandet försvåras och/eller
dess kvalitet försämras eller förstörs delvis
Nya odlingshinder i jordbruksmark tillskapas i stor utsträckning

Liten negativ

Brukandet av naturresursen och/eller dess kvalitet påverkas i mindre utsträckning
Kvaliteten på naturresursen som berörs är redan försämrad, t.ex. av befintlig ledningsgata eller större väg/järnväg/industrimark
Nya odlingshinder i jordbruksmark tillskapas i viss utsträckning

Ingen/obetydlig

Åtgärderna påverkar inte brukande av naturresursen eller dess kvalitet

Liten positiv

Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar marginellt

Måttlig positiv

Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar påtagligt

Stor positiv

Möjligheter till brukandet av naturresurser ökar i stor utsträckning eller ledningen
är en förutsättning för att bruka av naturresursen 18

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
Exempelvis genom fragmentering av skogsmark
18 Exempelvis möjligheten att anlägga och ansluta en vindkraftspark
16

17
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8

Mark och vatten

Påverkan på mark och vatten är kopplad till risk för föroreningsspridning.
Tabell 8.1. Kriterier för bedömning av känslighet, mark och vatten
Känslighet

Beskrivning

Stor

Vattenområden med starkt förorenade sediment och som samtidigt har höga
naturvärden eller som används som dricksvattentäkt

Måttlig

Vattenområden med förorenade sediment och som samtidigt har vissa naturvärden men som inte används som dricksvattentäkt

Liten

Områden där flera brunnar eller ytvatten som används för dricksvatten 19 kan
hamna inom 50 m från ledning
Vattenskyddsområden och vattentäkter
Åker, ängs- eller betesmark där grundvattenytan fluktuerar så att den tidvis
är över/i nivå med markytan.
Tätort, i anslutning till bostadsområden eller planerade bostadsområden
Vattenområden med förorenade sediment och som samtidigt har små naturvärden men som inte används som dricksvattentäkt

Ingen/ Obetydlig

Ingen närhet till vatten, brunnar, ytligt grundvatten eller bostadsområden
Vattenområden utan förorenade sediment

19

För djur eller människor
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Tabell 8.2. Kriterier för bedömning av risk för påverkan på mark och vatten
Påverkan 20

Beskrivning

Stor negativ

Nedläggning av jordlina som orsakar föroreningsspridning av starkt förorenade sediment i vattenområden med hög känslighet 21

Måttlig negativ

Nedläggning av jordlina som orsakar föroreningsspridning av förorenade sediment i
vattenområden med måttlig känslighet

Liten negativ

Ett flertal brunnar finns inom 50 m från impregnerade fundament
Impregnerade fundament lämnas kvar inom vattenskyddsområden
Nedläggning av jordlina som orsakar föroreningsspridning av i förorenade sediment i
vattenområden med liten känslighet. Spridningen kan avgränsas så att den endast blir
lokal

Ingen/obetydlig

Ledningen medför ingen risk för föroreningsspridning till mark eller vatten.

Liten positiv

Sanering vid borttagande av gamla fundament bidrar till en förbättrad mark och vattenmiljö

Måttlig/stor po-

Det bedöms inte finnas förutsättningar för måttlig eller stor positiv påverkan på mark

sitiv

och vatten

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
21 Avseende naturmiljö eller dricksvatten
20

22/29

9

Infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden

Tabell 9.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden
Värde/

Beskrivning

Känslighet
Mycket
högt
Högt

Områden som påverkar:
•

Områden som påverkar:
•
•
•
•

Måttligt

Riksintresse kommunikationer (väg, järnväg, flygplats) (MB 3:8)
Befintlig samlad bebyggelse
Inom påverkanområde för civil flygplats; t.ex. inflygningsytor,
Detaljplaner och områdesbestämmelser med pågående genomförandetid och som inte är förenliga
med kraftledning

Områden som påverkar:
•
•

Litet

Riksintresse kommunikationer (t.ex. större flygplatser) (MB 3:8)

Översiktsplaner som inte är förenliga med kraftledning
Detaljplaner och områdesbestämmelser med utgången genomförandetid och som inte är förenliga
med kraftledning

Områden som påverkar:
•

Översiktsplaner som inte förespråkar men heller inte strider mot ledningen
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Tabell 9.2. Kriterier för klassificering av påverkan på infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden
Påverkan 22

Beskrivning

Stor negativ

Intresset skadas eller tas i anspråk så att förutsättningar för brukandet och/eller kvaliteten förstörs eller försämras i hög grad

Måttlig negativ

Intresset skadas eller tas i anspråk så att brukandet försvåras och/eller dess kvalitet
försämras eller förstörs delvis

Liten negativ

Intresset och/eller dess kvalitet påverkas i mindre utsträckning
Intresset som berörs är redan försämrad, t.ex. av befintlig ledningsgata eller större
väg/järnväg/industrimark

Ingen/obetydlig

Åtgärderna påverkar inte intresset eller dess kvalitet

Liten positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller
annan markanvändningsplanering

Måttlig positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller
annan markanvändningsplanering

Stor positiv

Det bedöms inte finnas förutsättningar för stor positiv påverkan på infrastruktur eller
annan markanvändningsplanering

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
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Totalförsvaret

Tabell 10.1. Kriterier för klassificering av värde/känslighet, Försvarsmaktens intressen
Värde/

Beskrivning

Känslighet
Mycket

Områden som till mycket stor del eller i

högt

mycket stor utsträckning kan skadas av
tillkommande infrastruktur (t.ex. kraft-

•
•
•
•
•

Skjutfält
Flygflottilj med stoppområde för höga objekt
Sjöövningsområde
Väderradar
Anläggningar och system som omfattas av
sekretess

•
•
•
•
•

Övningsflält
Lågflygningsområde
Påverkansområde ”övrigt”
Vissa civila flygplatser
Område med särskilt behov av hinderfrihet
kring skjutfält

•
•

Påverkansområde väderradar
MSA-område

•

Påverkansområde buller eller annan risk

•

Bedömning görs av Försvarsmakten

ledningar)
Området utgör riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken

Högt

Områden som till stor del eller i stor utsträckning kan skadas av tillkommande
infrastruktur (t.ex kraftledningar)
Området utgör riksintresse alt. område
av betydelse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 § miljöbalken

Måttligt

Områden som till viss del eller i viss utsträckning kan skadas av tillkommande
infrastruktur (t.ex kraftledningar)

Litet

Områden som till viss del kan skadas
av tillkommande infrastruktur (t.ex
kraftledningar)

Ingen

Områden där tillkommande infrastruktur (t.ex. kraftledningar) inte påverkar
riksintresse för totalförsvarets militära

Tabell 10.2. Kriterier för klassificering av påverkan på Försvarsmaktens intressen
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Påverkan 23

Beskrivning

Stor negativ

Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsvarets militära del motverkas kraftigt
Värdet av området skadas påtagligt

Måttlig negativ

Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsvarets militära del motverkas i stor omfattning
Värdet av området begränsas

Liten negativ

Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsvarets militära del försvåras
Värdet av området minskar

Ingen/obetydlig

Ingen eller marginell påverkan

Liten – stor po-

Om kraftledningen medför en positiv effekt för Försvarsmakten och totalförsvarets

sitiv

militära del genom säkerställande av elenergi

Påverkan kan vara orsakad av ledningsprojektet i sig eller från ledningsprojektet tillsammans med andra projekt, dvs kumulativ
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Konsekvensmatris

Påverkan av ett projekt ger upphov till effekter på miljöns värden. Effekterna är de
mät- eller registrerbara förändringar i miljökvalitet som projektet kan ge upphov till
och kan uppstå på kort, medellång och lång sikt. Enligt miljöbalken (kap 6 § 35) ska en
identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som kan uppstå göras. Be-

dömningen innebär att avgöra konsekvenserna av effekterna, det vill säga effekternas
betydelse för olika miljöintressen.
För att avgöra vilken konsekvens som kan antas uppstå i de områden som berörs av
verksamheten vägs områdets antagna värde ihop med den påverkan som antas ske på
området. De konsekvenser som ska beskrivas kan vara direkta, indirekta, positiva, negativa, tillfälliga och bestående samt kumulativa.
Den förväntade konsekvensen för varje intresseområde erhålls genom multiplicering
av värdena enligt nedan. Siffrorna i tabellen är ett stöd för sammanvägningen, men
bör inte redovisas i MKB.
Observera att konsekvensmatrisen inte tillämpas avseende klimatpåverkan och byggskedet då inga kriterier för klassificering av värde har tagits fram för dessa aspekter.
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Litet värde

Högt värde

1
3

Måttligt
värde
2
6

3
9

Mycket
högt värde
4
12

Måttlig negativ
påverkan
2

2

4

6

8

Liten negativ påverkan
1

1

2

3

4

Ingen/obetydlig
påverkan
0

0

0

0

0

Liten positiv påverkan
1

1

2

3

4

Måttlig positiv
påverkan
2

2

4

6

8

Stor positiv påverkan
3

3

6

9

12

Stor negativ påverkan
3

Val av nivåindelning på konsekvens:
0-1 = Obetydliga konsekvenser
2-3 = Små konsekvenser
4 = Små-måttliga konsekvenser
6 = Måttliga konsekvenser
8-9 = Stora konsekvenser
12 = Mycket stora konsekvenser
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12

Sammanvägning

I den samlade bedömningen görs en sammanvägning av konsekvensbedömningarna
för de olika intresseområdena. Bedömningen görs för ledningen som helhet. Lokala
avvikelser från bedömningen tydliggörs, men det ska tydligt framgå att det de är just
lokala.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-10-11

KS 19/0551

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen 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),
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 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 SKL:s hemsida i oktober månad.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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
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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om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med
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.

Ärendet
Miljöavdelningen har under år 2019 sett över taxorna för Bygg- och
miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt enligt lag om
sprängämnesprekursorer.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 §
kommunallagen, som har följande lydelse: ”Kommuner och landsting 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 lagar och
författning:


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.
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Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun
meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala
nämnden utövar.



Enligt 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får
kommunen meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag
när det gäller kommunernas tillsynsverksamhet.

När kommunen bestämmer avgiftens storlek hänvisas till kommunallagens
regler om att storleken måste avgöras med hänsyn tagen till
självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen. Självkostnadsprincipen
innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.
Timtaxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken med
flera fastställdes av kommunfullmäktige i beslut § 135 den 21 november 2018,
bilaga 9. Beräkningsgrunderna för taxan finns i tillhörande handlingar och
följer självkostnadsprincipen.
Enligt den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagen måste alla
kommunmedlemmar behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift
ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i
motsvarande läge ska betala samma avgifter. Det finns inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer. Kommunala avgifter behöver inte motsvara den exakta kostnaden
i varje enskilt fall vilket är praktiskt olämpligt för ansökningsavgifter av olika
slag. En uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende kan till och
med medföra en fördyring av hela verksamheten. Det är de totala
avgiftsintäkterna som ska balansera med kommunens kostnader, vilket dock
inte tillåter orimliga skillnader i avgiftsuttaget.
Kommunallagen innefattar ett retroaktivitetsförbud vilket innebär att
föreskrifterna måste fastställas innan de ska gälla. För att de nya föreskrifterna
ska gälla från den 1 januari 2020 behöver de fastställas av kommunfullmäktige
före årsskiftet, om beslutet fattas efter årsskiftet innebär det stora
administrativa konsekvenser eftersom miljöavdelningen har många
verksamheter med fasta årliga avgifter som gäller från 1 januari.
Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska
kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla
tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.
Delegationer till nämnden
Miljöavdelningen föreslår att följande delegationer ska finnas i samtliga
föreskrifter på samma sätt som tidigare:
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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
SKL:s hemsida i oktober månad.

Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Miljöavdelningens förslag följer det underlag som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) 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.
SKL har i sitt underlag framhållit att regeringen i propositionen om miljöbalk
uttryckt att myndigheternas miljöarbete så långt som möjligt bör
avgiftsfinansieras (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516): ”Regeringen vill
understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån
avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som idag som
huvudprincip vara avgiftsfinansierad. Regeringen bedömer inte att det finns
skäl att, i enlighet med vad LRF anfört, begränsa avgiftsmöjligheten till
tillståndspliktig verksamhet. Så långt det är möjligt bör samma principer gälla
för finansiering av tillsynen enligt hela miljöbalken. En tillsynsmyndighet bör
således få ta ut avgift för tillsyn av olika objekt på ett enhetligt sätt oavsett om
tillsynen avser miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning eller annat som
regleras av balkens bestämmelser”.
Bestämmelser

Färdigt förslag med bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i
bilaga 1, ändringarna framgår i bilaga 4 ”Kommenterad Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område bestämmelser”. Huvudsakligen rör det sig
om redaktionella ändringar som att till exempel byta uttryck från ”taxa” till
”föreskrifter om avgifter” samt att skriva in den redan beslutade timtaxan i § 7.
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.
Avgifter för ansökan och anmälan

Miljöavdelningen handlägger årligen ett stort antal ärenden, till exempel
ansökningar om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar,
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bergvärmeanläggningar, dispenser inom avfallsområdet, anmälningar och
rapporter av olika slag. En betydande del av miljöavdelningens 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.
Exempel på enkelt ärende som har en avgift som grundar sig på en
genomsnittlig handläggningstid på 2 timmar.
Processteg

Min tid
(minuter)

Max tid
(minuter)

Anmälan kommer in till bygg- och miljönämnden, post
öppnas/e-post tas ut, handlingar registreras och överlämnas till
handläggare

20

30

Handläggning: Handläggare läser in sig på handlingarna och
gör individuell utredning för varje anmälan och fastighet. Till
exempel: produktval, placering inom fastigheten, avstånd till
grannar, tillgänglighet för skadedjur, skydd för hälsa och miljö i
övrigt.
Under utredning ska bedömning för olägenhet för människors
hälsa och miljö göras

30

40

Handläggning: Beslut formuleras för den aktuella anmälan med
aktuella avvägningar med hjälp av mall i Castor

30

40

Expediering: Brev med beslut och tillhörande handlingar ska
skickas till sökande med delgivningskvitto som ska anpassas till
det aktuella beslutet samt besvärshänvisning

20

30

Fakturering i två steg. Handläggaren lägger in
faktureringsuppgifter och uppgifterna skickas digitalt till
faktureringssystem genom manuellt engångsuttag varje månad.

10

15

Summa:

110
(1 t 50 min)

155
(2 t 35 m)

Handläggningsavgifterna i förslag till föreskrifter om avgift stämmer i stort
med nuvarande Taxa, den har i några få fall justerats för att motsvara en
kortare tid som behövs för respektive ärendetyp.
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 5 ”Kommenterad bilaga 1”.
Punkter under Kemiska produkter (14 kap. miljöbalken) ändrats för att vara
överensstämmande med Naturvårdsverkets (NFS 2017:5) nya föreskrifter
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor. De nya punkterna innebär handläggning av
information om installation av cistern, hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor, cisterner som tas ur bruk samt registrering och granskning av
utförda kontroller av cisterner och rörledningar. Punkter har även ändrats för
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att överensstämma med förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser. Den nya punkten innebär handling av underrättelse gällande
installation eller konvertering utrustning som innehåller med än 14 ton
koldioxidekvivalenter. Det har även gjorts några förtydligande ändringar när
det gäller rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser.
Punkter under avfall och producentansvar (15 kap. miljöbalken) fått nya
lagrum eftersom miljöbalken samt avfallsförordningen har aktualiserats. En
del punkter har tagits bort till följd av att kommunens föreskrifter om
avfallshantering har ändrats. Punkter har förtydligats för att det ska vara
enklare att förstå vad som menas.
Det har även lagts till en ny punkt om handläggning av beslut om
miljösanktionsavgift (30 kap. miljöbalken). En fast avgift underlättar
handläggningen samt att handläggningsavgiften kan hållas rimlig, en
uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende skulle kunna
medföra en fördyring.
Fasta årliga tillsynsavgifter

Den 1 januari 2017 gjordes vissa förändringar i Miljöprövningsförordning
(2013:251). Störst förändringar har gjorts i 5 kapitlet (Livsmedel och foder), 12
kapitlet (Kemiska produkter) och 29 kapitlet (Avfall).
Miljöprövningsförordningen reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- och
anmälningspliktiga och vilka koder och beskrivningar verksamheterna har.
Ändringarna påverkar utformningen av föreskriftens bilaga 2 med årliga
avgifter, eftersom dessa grundar sig på de verksamhetskoder som fanns i den
tidigare förordningen.
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. Med i bilagan finns flera verksamheter som inte är
anmälnings- eller tillståndspliktiga, prövningsnivå U, som inte tas upp i
förordningen. Eftersom dessa är verksamheter i kommunen som kräver
återkommande tillsyn, anser miljöavdelningen att de ska ha en fast årlig
tillsynsavgift.
Nedan följer motivering på färdigt förslag med avgift gällande årsavgifter för
miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter som finns i bilaga 1,
ändringarna framgår i bilaga 6 ”Kommenterad bilaga 2”
I föreskriftens bilaga 2 har det främst skett ändringar genom att den har
anpassat till den nya miljöprövningsförordningen som trädde i kraft den 1
januari 2017. Detta innebär att bilaga 2 har uppdaterats med nytt lagrum,
nya avgiftskoder samt att beskrivningen har ändrats så att den stämmer med
miljöprövningsförordningen. De flesta kapitel i miljöprövningsförordningen
har fått nya punkter med nytt lagrum, nya verksamhetskoder och
beskrivningar. Bilaga 2 har uppdaterats med lagrum, verksamhetskoder,
avgiftskoder, tidsfaktor i timmar och beskrivningar.
Industriutsläppsverksamheterna har uppdaterats med nytt lagrum där ett ”-i”
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lagts till efter verksamhetskoden och avgiftskoden samt uppdaterats med
IED-kod.
I januari 2018 kom SKL med Kommunala behovsutredningar, en skrift om
tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Miljöavdelningen har
utifrån denna skrivelse delat in U och UH1 verksamheterna i fyra kategorier;
högt tillsynsbehov (årliga besök), normalt tillsynsbehov (besök 1-2 gånger
vart 3:e år), lågt tillsynsbehov (besök vart 3:e år) och sporadiskt
tillsynsbehov (besök vart 4-5 år). Indelningen har baserats på den erfarenhet
som miljöavdelningen innehar om verksamheterna. Detta har inneburit att
en del verksamheter har fått en högre tidsfaktor eftersom tillsynstiden inte
motsvarat tillsynsbehovet i nuvarande taxa, bilaga 2, samt ett en del
verksamheter har fått timavgift eftersom tillsynsbehovet anses sporadiskt.
Se bilaga 6 under kolumnen NY TF.
I föreskriftens bilaga 2 under 5 kap. (Livsmedel och foder) har det förutom
de ändringar som finns beskrivna ovan skett en del förändringar i
beskrivningarna för verksamheterna. Detta innebära att det på en del punkter
har införts dygnsnivåer, en övre produktions gräns, höjd årsnivå, ändrade
nivåer för produktion eller nya underpunkter. En del punkter har fått en helt
ny beskrivning för att följa texten som står i punkten ovan. Flera punkter har
strukits och ingår i en ny punkt. Det finns även nya punkter och i en del nya
punkter har tidsfaktorn tagits från en likvärdig punkt. Det har även
tillkommit nya underrubriker som gör det enklare att hitta de olika
verksamheternas punkter i bilaga 2. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 5 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 11 kap. (Stenkolsprodukter, raffinerade
petroleumprodukter och kärnbränsle) har det förutom de förändringar som
finns beskrivna i första stycket skett förändringar genom att punkter har
delats upp i flera nya punkter. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 11 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 12 kap. (Kemiska produkter) har alla de gamla
punkterna strukits. Punkterna har istället delats upp i nya punkter samt att
helt nya punkter har inrättats. De nya punkterna har fått nytt lagrum, nya
avgiftskoder, IED-koder, ny tidsfaktor och nya beskrivningar. I de fall som
punkterna har delats upp i fler nya punkter har tidsfaktorn i en del fall tagits
från den punkt som strukits. De nya punkter som inrättats har tidsfaktorn
tagits från SKLs förslag bilaga 2, Fasta avgifter för A, B, IUV, C och H,
Version 2019-06-10. Det har även tillkommit nya underrubriker för att göra
det enklare att hitta de olika verksamheternas punkter. Se bilaga 6 under
lagrum i MPF 12 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 15 kap. (Stål och metall) och 16 kap. (Metalloch plastytbehandling, avfettning och färgborttagning) har det förutom de
förändringar som beskrivs i första stycket skett förändringar genom att
punkter delats upp i flera nya punkter. En del punkter har strukits och
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omfattas av nya punkter istället. I beskrivningarna av verksamheterna har
det införts dygnsnivå, höjts årsnivå och undantag har tagits bort. Se bilaga 6
under lagrum i MPF 15 kap. och 16 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 19 kap. (Förbrukning av organiska
lösningsmedel) har det förutom de förändringar som beskrivs i första stycket
skett förändringar genom att punkter har tagits bort, lagts ihop till en ny
punkt och delats upp i flera punkter. I beskrivningarna av verksamheter har
det tagits bort processpecifika uppräkning och lagts till undantag. Se bilaga
6 under lagrum i MPF 19 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 20 kap. (Hantering av bränslen och andra
kemiska produkter) har det förutom de förändringar som beskrivs i första
stycket skett förändringar genom att beskrivningen har utvecklats och texten
har i en del beskrivningar kortats ner. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 20
kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 21 kap. (Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla) har det förutom de förändringar som beskrivs i första
stycket skett förändringar genom att punkter har delats. I beskrivningarna av
verksamheterna har enheter och nivåer ändrats. Se bilaga 6 under lagrum i
MPF 21 kap.
I föreskriftens bilaga 2 under 29 kap. (Avfall) har det förutom de
förändringar som beskrivs i första stycket skett förändringar genom att det
har lagts till ordförklaringar i början på kapitlet för att förtydliga ord som
ingår i kapitlet. Punkter har tagits bort, delats upp i nya punkter och lagts
ihop till en ny punkt. I beskrivningarna av verksamheterna har ändrats för
att fånga upp tillfälliga verksamheter, införts högsta nivåer, dygnsnivåer
samt timvärden. Texten i beskrivningarna har skrivits om för att förtydliga
vad som är ingår i punkten. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 29 kap.
För tillsyn på försäljning av produkter i detaljhandeln har en underrubrik
lagts till under övriga miljöfarliga verksamheter. Miljöavdelningen kan
utföra tillsyn i detaljhandeln på bland annat kosmetiska produkter, kemiska
produkter, särskilt farliga kemiska produkter och bekämpningsmedel.
Industriutsläppsverksamheter

SKL föreslår i sin vägledning om SKL:s taxeunderlag inom miljöbalkens
område att industriutsläppsverksamheter ska få ett generellt tillägg om 20
timmar, undantag industriutsläppsverksamheter som redan tilldelats 90 timmer
eller mer i bilaga 2. Miljöavdelningen har bedömt att de
industriutsläppsverksamheter som finns i kommunen inte kräver ett tillägg på
20 timmar, utan att den ordinarie tillsynstiden räcker.
Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet
En översyn har skett av Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen fastställd av Kommunfullmäktige i beslut § 135 den 21
november 2018.
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Den 3 maj 2018 började den nya strålskyddsförordningen (2018:506) att gälla.
Taxan har setts över och rättats så den hänvisar till rätt lagrum i den nya
strålskyddsförordningen. Förslag till föreskrifter för prövning och tillsyn av
solarieverksamhet finns i bilaga 2, ändringarna framgår i bilaga 7
”Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn av solarieverksamhet”.
Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer
En översyn har skett av Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
lagen om sprängämnesprekursorer fastställd av Kommunfullmäktige i beslut §
135 den 21 november 2018.
Taxan för tillsyn av sprängämnesprekursorer har enbart bearbetats
redaktionellt. Förslag till föreskrifter om avgift för tillsyn av
sprängämnesprekursorer finns i bilaga 3, ändringarna framgår av bilaga 8
”Kommenterad Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer”.

Barnperspektiv
Miljökontorets arbete är väldigt viktigt för barnens livsmiljö eftersom det
påverkar dem i det dagliga livet på ett påtagligt sätt. För att miljöavdelningens
arbete ska kunna skötas på ett bra och effektivt sätt krävs det att de har
uppdaterade föreskrifter.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26
september 2019.
2. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
med bilaga 1 och bilaga 2
3. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet
4. Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer
5. Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
bestämmelser
6. Kommenterad Bilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn
7. Kommenterad Bilaga 2 Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
8. Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn av solarieverksamhet
9. Kommenterad Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
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10. Kommunfullmäktige beslut, protokoll 21 november 2018 § 135
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 95

Sammanträdesdatum:

2019-09-26

Föreskrifter om avgifter för prövning
och tillsyn inom miljöbalkensområde
Dnr ALL.2019.521

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),
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. 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
SKL:s hemsida i oktober månad.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 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
den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och
tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
x
x

x

x

Miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 september 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

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),
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.
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
SKL:s hemsida i oktober månad.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår ett tillägg i punkt 1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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)
Motivering
Kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten är en småskalig
alternativ metod för återvinning. Det är värdefullt att kunna möta
fastighetsägares intresse för kompostering. För att pröva betydelsen av den
avgift som har tagits ut föreslår Bygg- och miljönämnden att
Kommunfullmäktige beslutar att på försök inte ta ut avgift för anmälan. Inför
att taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas upp för beslut
nästa gång kommer en utvärdering av avgiftsbefrielsen att göras.

Yrkande
Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag.
Han frågar först om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag. Han finner
bifall. Han frågar därefter om nämnden kan bifalla Börje Wredéns (L)
tilläggsförslag. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:
x

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Upplands-Bro kommuns
författningssamling
Ansvarigtpolitiskt organ

UBK FS 20XX: XX

Diarienummer

BMN ALL.2019.521
Beslutad

Kommunfullmäktigedendd månad2019
Senastuppdaterad

2018-11-21
Ansvarigprocessägare(tjänsteperson)

Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Antagenav kommunfullmäktigeden 2019-xx-xx, § xx
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808)får en kommunfullmäktige meddelaföreskrifter
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 EUförordningarinom dennabalkstillämpningsområde
.

Inled ande bestämmelser
1§

Dennaföreskrift gäller avgifter för Upplands-Bro kommunskostnaderför prövningoch
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelademedstöd av miljöbalkeneller
med anledningav EU:s förordningarinom miljöbalkenstillämpningsområde,bl.a. vad
gäller naturvårdoch kulturvård,skyddav områden,miljöfarlig verksamhet,hälsoskydd,
verksamhetersom orsakarmiljöskador,vattenverksamhet,
skötselav jordbruksmark,
kemiskaprodukteroch biotekniskaorganismeroch varor, samtavfall och
producentansvar.
Utöver vad som angesi dennaföreskrift kan ersättningtill kommunenutgå blandannat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalkenför undersökningskostnader
med mera och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt dennaföreskrift skabetalasför
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningarom tillstånd,
dispenseller undantag.
2. Handläggningoch andra åtgärdermed anledningav anmälanav verksamheteller
åtgärd.
3. Handläggningoch andraåtgärdervid tillsyn i övrigt.

3§

Avgift enligt dennaföreskrift tasinte ut för
1. Tillsyn som föranledsav klagomålsom är obefogatoch inte kräverutredning.
1

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
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
____________
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 21 november 2018 (Kf § 135).
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.
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)
Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs.

AVGIFT
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.
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.
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.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

Timavgift
Timavgift
Timavgift

Timavgift

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.
2. Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med
avloppsutsläpp till mark eller vatten.
3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten.
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle.
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter.
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter.
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter
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.
10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med
latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §

4 timmar
8 timmar
5 timmar
9 timmar
5 timmar
9 timmar
15 timmar
18 timmar
5 timmar

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

5 timmar
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.
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll.
3. Övriga anläggningar.
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.
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll.
3. Övriga anläggningar.

4 timmar
8 timmar
Timavgift

4 timmar
8 timmar
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.
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra
hönor eller färre.
3. Giftig orm.

4 timmar
4 timmar
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.
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.
Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

4 timmar

4 timmar

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.
2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Timavgift
Timavgift
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Verksamheter för hygienisk
bassängbad med mera

behandling,

skolor,

förskolor,

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.
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor.
3. Skol- och fritidsverksamhet:
a) Skola.
b) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass.

4 timmar
5 timmar
7 timmar
5 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
enligt förteckning i bilaga 2.
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Värdkommunen.
2.

Gästkommunen.

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet.

Årlig tillsynsavgift
enligt bilaga 2
Årlig tillsynsavgift
enligt bilaga 2
Timavgift vid inspektion
med sådana
anmärkningar att
värdkommunen behöver
informeras eller
uppföljande inspektion
behöver genomföras
Timavgift

Provtagning
Avgift för provtagning:
1. Strandbad.
2.

Badanläggningar.

3.

Enstaka bassänger.

4.

Plaskdammar.

1 tim /provtagningstillfälle
1 tim /provtagningstillfälle
1 tim /provtagningstillfälle
1 tim /provtagningstillfälle

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.
Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.

Timavgift

Timavgift
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.
Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

5 timmar
3 timmar
Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
(enligt 12 kap. miljöbalken)
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken.

Timavgift
Timavgift

KEMISKA PRODUKTER
(enligt 14 kap. miljöbalken)
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2)
om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel.
Information
Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en
stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller
mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
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. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom
vattenskyddsområde.
Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.
Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk.
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. Handläggning av ofullständig kontrollrapport.
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter.

Timavgift
Timavgift
Timavgift

3 timmar

2 timmar
3 timmar
2 timmar
2 timmar

2 timmar
4 timmar
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. Prövning av övriga ansökningar.
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall
på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken

2 timmar
Timavgift
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)
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering:
1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning
2. Handläggning av övriga anmälningar
Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36
eller 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

2 timmar
2 timmar
Timavgift
Timavgift
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

2 kap 1 §
1.10-i

1.10-i

6.6a-c

15

B

2 kap 2 §
1.11

1.11

-

12

B

Djurhållning
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.
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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Beskrivning
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 §.

-

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

1.2002

-

8
6
4

-

U

U
3
T

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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.
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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2 kap 4 §
1.30

1.30

-

8

C

-

1.3001

-

6

U

-

1.3002

-

5

U

-

1.3003

-

4

U

-

1.3004

3

U

-

1.3005

T

U

-

1.3006

4

U

3 kap 1 §
5.10
3 kap 2 §
5.20

5.10

-

15

B

5.20

-

6

C

-

5.2001

-

3

U

4 kap 1 §
10.10

10.10

-

50

B

-

10.1001

-

4

U

4 kap 2 §
10.11

10.11

-

60

B

4 kap 3 §
10.20

-

B

Beskrivning
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
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
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.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
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.
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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4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

50
40
30
25
20
15

10.20-7

12

10.20-8

10

10.20-9

8

10.20-10

6

-

10.2001

-

10

U

-

10.2002

-

3

U

-

10.2003

-

4

U

4 kap 4 §
10.30
-

10.30

-

10

C

10.3001

-

3

U

10.40

-

6

C

10.4001

-

3

U

4 kap 5 §
10.40

4 kap 6 §
10.50

10.50-1

C
8

- 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.
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.
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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
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 §.
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).
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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Beskrivning
- 3. Undantag gäller för anläggning som är av mer tillfällig
karaktär till exempel vid byggentreprenad.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500
ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton
torv per kalenderår.

-

10.5001

-

T

U

4 kap 7 §
10.60

10.60

-

8

C

-

10.6001

-

4

U

4 kap 8 §
11.10
4 kap 9 §
11.20
4 kap 10 §
11.30

11.10

-

30

A

11.20

-

15

B

11.30

-

10

C

4 kap 11 §
13.10

13.10

-

140

A

4 kap 12 §
13.20-i
4 kap 13 §
13.30
4 kap 14 §
13.40

13.20-i

2,1

70

A

13.30

-

50

B

13.40

-

140

A

4 kap 15 §
13.50
4 kap 16 §
13.60

13.50

-

55

B

13.60

3,2

25

B

Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm,
mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm,
inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm
för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.

4 kap 17 §
13.70

13.70

-

6

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de
som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

LIVSMEDEL OCH FODER
5 kap 1 §
15.10-i

6.4a

15.10-i1
15.10-i2
5 kap 2 §
15.20
5 kap 3 §
15.30

B

75
35

15.20

-

20

B

15.30

-

8

C

Slakterier
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.
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.
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Beskrivning
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.

5 kap 4 §
15.40-i

5 kap 5 §
15.45

15.40-i

15.45

5 kap 6 §
15.50

6.4bi

-

80

80

-

B

B

C

Livsmedel av animaliska råvaror
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.
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.
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.

-

15.50-1

35

15.50-2

25

15.5001

-

12

U

-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.
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.

5 kap 7 §
15.80

-

-

C

15.80-1

10

15.80-2

6

15.8001

-

4

U

Rökeri
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.
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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15.95
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6.4ii
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Beskrivning
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
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.
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.
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.
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.

5 kap 11 §
15.125

-

C

Kvarnprodukter
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.

15.125-1
15.125-2

-

15.12501

25
10

-

T

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

U

Framställning av livsmedel med tillverkning av
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Beskrivning
kvarnprodukter samt beredning och behandling av
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.

-

15.12502

-

4

U

5 kap 12 §
15.131-i

15.131-i

6.4biii

70

B

5 kap 13 §
15.141

5 kap 14 §
15.151

5 kap 15 §
15.170-i
5 kap 16 §
15.180

15.141

15.151

-

-

55

20

B

C

15.13101

-

6

U

15.170-i

6.4c

40

B

-

C

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel med kombinerade råvaror
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.
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.
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.
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
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
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kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser glass.

-

15.180-1
15.180-2
15.180-3
15.18001

-

25
20
10
T

U

- 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.
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.

5 kap 17 §
15.185-i

5 kap 18 §
15.190

5 kap 19 §
15.200

-

15.185-i

15.190

15.200

15.20001

12

-

-

-

70

35

12

6

B

B

C

U

Oljor och fetter
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 §.
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 §.
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.
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.
Glass

5 kap 20 §

15.210

-

35
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Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
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Beskrivning
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.
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15.22001
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
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 §.
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.
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Råsprit och alkoholhaltiga drycker
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 §.
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.

U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation,
motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.

U

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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.

5 kap 24 §
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5 kap 25 §
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Malt, maltdrycker och läskedrycker
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 §.
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.
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
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.

5 kap 26 §
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Jäst
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 §.
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
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 §.
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- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
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.

5 kap 28 §
15.310

15.310

5 kap 29 §
15.330-i

15.330-i

6.4bi
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Paketering av livsmedel
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
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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Beskrivning
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.
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- 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.
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.
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Foder av vegetabiliska råvaror
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.
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.
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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Beskrivning
Foder av kombinerade råvaror
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.
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
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.
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.

6 kap 3 §
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- 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.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial
per kalenderår.
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan
beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn
per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per
kalenderår.
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 §.
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 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2
ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 1 §
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Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
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.
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
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.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter
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Beskrivning
per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter
per kalenderår.
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.
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
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller 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.
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- 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.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått
per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
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Beskrivning
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
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.
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.

B

Lagring av timmer
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 §.
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- 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.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
på land med vattenbegjutning.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på
land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i
vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i
vatten.
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Beskrivning
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.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten.
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.
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 (m 3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m 3
fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

9 kap 1 §
21.10.i

6.1a

A

21.10-i1

110

21.10-i2

90

21.10-i3
21.10-i4

70
75

21.10-i5

60

-

21.1001

-

8

U

9 kap 2 §
21.30-i

21.30-i

6.1b

55

A

9 kap 3 §
21.40

21.40

-

25

B

-

21.4001

-

6

U

10 kap 1 §
22.10

22.10

-

25

C

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
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.
Anläggning för framställning av pappersmassa om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§.
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller
kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper,
papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4
§.
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Beskrivning

22.20

-

10

C

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

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.
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 §.

10 kap 4 §
22.40

-

C

22.40-1

6

-

22.4001

-

4

U

-

22.4002

-

T

U

-

22.4003

-

T

U

-

22.4004

-

4

U

-

22.4005

-

T

U

11 kap 1 §
23.05
11 kap 2 §
23.10-i
11 kap 3 §
23.11-i
11 kap 4 §
23.12-i
11 kap 5 §
23.13
11 kap 6 §
23.20

23.05

-

110

A

23.10-i

1.3

75

A

- 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.
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.
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.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
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.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller
vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.

22.40-2

12

22.40-3

8

23.11-i

1.4a

110

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.

23.12-i

6.8

140

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

23.13

-

140

A

23.20

-

75

B

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
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2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

11 kap 7 §
23.30-i
11 kap 8 §
23.40

11 kap 6 §
23.50

1,2
23.30-i1
23.30-i2
23.40

23.50

A

-

225
140
60

A

-

60

A

Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
- Högst 500 000 ton per kalenderår.
Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat
kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 1 §
24.01-i

24.01-i

4.1a

137

A

12 kap 2 §
24.02-i

24.02-i

4.1a

90

B

12 kap 3 §
24.03-i

24.03-i

4.1b

137

A

12 kap 4 §
24.04-i

24.04-i

4.1b

90

B

12 kap 5 §
24.05-i

24.05-i

4.1c

137

A

12 kap 6 §
24.06-i

24.06-i

4.1c

90

B

12 kap 7 §
24.07-i

24.07-i

4.1d

137

A

12 kap 8 §
24.08-i

24.08-i

4.1d

90

B

12 kap 9 §
24.09-i

24.09-i

4.1e

137

A

12 kap 10 §
24.10-i

24.10-i

4.1e

90

B

12 kap 11 §
24.11-i

24.11-i

4.1f

137

A

12 kap 12 §
24.12-i

24.12-i

4.1f

90

B

12 kap 13 §
24.13-i

24.13-i

4.1g

137

A

Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten
per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten
per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår.
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12 kap 14 §
24.14-i

24.14-i

4.1g

90

B

12 kap 15 §
24.15-i

24.15-i

4.1h

137

A

12 kap 16 §
24.16-i

24.16-i

4.1h

90

B

12 kap 17 §
24.17-i

24.17-i

4.1i

137

A

12 kap 18 §
24.18-i

24.18-i

4.1i

90

B

12 kap 19 §
24.19-i

24.19-i

4.1j

137

A

12 kap 20 §
24.20-i

24.20-i

4.1j

90

B

12 kap 21 §
24.21-i

24.21-i

4.1k

137

A

12 kap 22 §
24.22-i

24.22-i

4.1k

90

B

12 kap 23 §
24.23-i

24.23-i

4.2a

227

A

12 kap 24 §
24.24-i

24.24-i

4.2a

90

B

12 kap 25 §
24.25-i

24.25-i

4.2b

137

A

12 kap 26 §
24.26-i

24.26-i

4.2b

90

B

12 kap 27 §
24.27-i

24.27-i

4.2c

137

A

12 kap 28 §
24.28-i

24.28-i

4.2c

90

B

12 kap 29 §
24.29-i

24.29-i

4.2d

137

A

12 kap 30 §
24.30-i

24.30-i

4.2d

90

B

12 kap 31 §

24.31-i

4.2e

137

A

Beskrivning
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi
per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen
eller tensider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen
eller tensider per kalenderår.
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller,
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24.31-i
12 kap 32 §
24.32-i

24.32-i

4.2e

90

B

12 kap 33 §
24.33-i

24.33-i

4.3

184

A

12 kap 34 §
24.34-i

24.34-i

4.3

90

B

12 kap 35 §
24.35-i

24.35-i

4.4

184

A

12 kap 36 §
24.36-i

24.36-i

4.4

90

B

12 kap 37 §
24.37

24.37

-

137

B

12 kap 38 §
24.38-i

24.38-i

4.5

137

A

12 kap 39 §
24.39-i

24.39-i

4.5

90

B

12 kap 40 §
24.40

-

C

Beskrivning
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per
kalenderår.
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
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.
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
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel
eller biocider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel
eller biocider per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska
organismer för bekämpningsändamål.
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår.
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 §.

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
12 kap 41 §
24.41

24.41

35
20
12
6
-

20

- 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.
C

Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller
42-47 §§.

12 kap 42 §
24.42-i

24.42-i

4.6

137

A

Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår.
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4.6

90

B

-

-
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B

Beskrivning
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala.
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,
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

32

Lagrum i
MPF
VK

AK

IED

TF

PN

Beskrivning
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

24.45-1

30

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

64
30
30
13

12 kap 46 §
24.46

-

C

- Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska
produkter.
- Verksamheten avser läkemedelssubstanser.
- Verksamheten avser sprängämnen.
- Verksamheten avser pyrotekniska artiklar.
- Verksamheten avser ammunition.
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 §.

24.46-1

25

24.46-2
24.46-3

20
12

24.46-4

10

-

24.4601

-

8

U

-

24.4602

-

4

U

-

24.4603

-

8

U

12 kap 47 §
24.47

24.47

-

20

C

- 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.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.
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.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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Beskrivning
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
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 §.

25.10-1

60

25.10-2

40

13 kap 2 §
25.11

-

C

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
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 §.

-

25.11-1

30

25.11-2
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25.1101

13 kap 3 §
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25.20-1

25

25.20-2

30

25.20-3

20

- 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.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
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.
- 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
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Beskrivning
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.
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 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på
högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
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 §.
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- 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.
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.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.

MINERALISKA PRODUKTER
14 kap 1 §
26.05-i

26.05-i

3.3

50

B

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
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per kalenderår.

14 kap 2 §
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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.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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 §.
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- 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.
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 §.
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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
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.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats
av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
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Beskrivning
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats
av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
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.
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.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
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 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips
per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade
produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
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Beskrivning
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.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning.

15 kap 1 §
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160
100

27.10-i3

60

27.10-i4
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15 kap 2 §
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STÅL OCH METALL
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.
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 §.
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27.20-2
15 kap 3 §
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120

27.25-i2

80

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
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
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000
ton råstål per kalenderår.

38

Lagrum i
MPF
VK
15 kap 4 §
27.26-i

AK
27.26-i

15 kap 5 §
27.27-i

15 kap 6 §
27.31
15 kap 7 §
27.32

IED

TF

PN

2.3b

80

A

2.3c

A

27.27-i1

60

27.27-i2

50

27.27-i3

30

27.27-i4

15

27.27-i5

60

27.27-i6

50

27.27-i7

30

27.27-i8

15

27.31

-

40

27.32-1
27.32-2

15 kap 8 §
27.40-i

A
B

45
30
2,4

B

27.40-i1

40

27.40-i2

35

Beskrivning
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.
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.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
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.
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 formeller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per
kalenderår där form- eller gjutsand används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte
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Beskrivning
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.

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 §.
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- 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.
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 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per
kalenderår.
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Beskrivning
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.
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- 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.
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.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, 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.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1
000 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, 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.

B

Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller,
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27.110

Beskrivning
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser
gjuterier.

27.110-1

35

27.110-2

25

15 kap 16 §
27.120

-

B

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera ickejärnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de
som anges i 11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4
15 kap 17 §

120
85
45
25
-

B

- 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.
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 §.

15 kap 18 §

-

27.130-1
27.130-2
27.130-3
27.130-4
27.130-5
27.130-6
27.140

27.14001

16 kap 1 §
28.10

-

-

90
50
35
25
20
15
8

2

2,6

C

U

B

28.10-i1

45

28.10-i2

35

28.10-i3

20

28.10-i4

15

- 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.
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 §.
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
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd
volym av mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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Beskrivning
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

28.20-1

40

28.20-2

25

28.20-3

15

28.20-4

15

16 kap 3 §
28.25

C

- 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.
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 §.

28.25-1

8

28.25-2

4

16 kap 4 §
28.30

16 kap 5 §
28.40

-

-

B

28.30-1
28.30-2

40
25

28.30-3

20

28.30-4

15

28.40

28.4001

-

-

8

4

C

U

- Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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.
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 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
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Beskrivning
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.
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 §.

16 kap 7 §
28.71

28.50-1

40

28.50-2

25

28.50-3

15

28.50-4

10

28.50-5

25

28.50-6

15

28.50-7

10

28.50-8

8

28.71

-

6

C

- 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.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

-

28.7101

-

2

U

16 kap 8 §
28.80

28.80

-

25

B

16 kap 9 §
28.90

16 kap 10 §
28.95

28.90

-

-

15

C

C

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 §.
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 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2,
3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår,
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
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Beskrivning
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

28.95-1
-

17 kap 1 §
31.10
17 kap 2 §
31.20
17 kap 3 §
31.30
17 kap 4 §
31.40-i
17 kap 5 §
31.50

17 kap 6 §
31.60

12

28.95-2
28.9501

-

8
4

U

31.10

-

120

A

31.20

-

55

B

31.30

-

10

C

31.40-i

6,8

140

A

31.50

-

140

A

31.60

-

15

C

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två
punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två
punkter ovan.
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.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer
som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer
som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som
innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning
eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer
per kalenderår.

18 kap 1 §
34.10

34.10

-

15

C

-

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.

18 kap 3 §
34.30

-

B

Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
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Beskrivning
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.

18 kap 4 §
34.40

34.30-1

140

34.30-2

100

34.30-3

80

34.30-4

40

34.30-5

100

34.30-6

60

34.30-7

30

34.40

-

25

C

-

34.4001

-

6

U

18 kap 5 §
34.50

34.50

-

36

C

18 kap 6 §
34.60

34.60

-

90

A

18 kap 7 §
34.70

-

34.70-1

B

- 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.
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 §.
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
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning
där
det
förekommer
maskinell
metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning
där
det
förekommer
maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor
och
hydrauloljor
i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.

60
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50

-

C

34.80-1

25

34.80-2

12

34.80-3

8

Beskrivning
- 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.
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.
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.

-

34.8001

-

4

U

18 kap 9 §
35.10

35.10

-

140

A

-

35.1001

-

70

U

18 kap 10 §
35.20

35.20

-

8

C

Skeppsvarv.

35.2001

4

U

35.2002

4

U

Båtverkstad - där reparation av mindre skador på fritidsbåtar
eller båtmotorer sker.
Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller
vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning och/eller
målning av båtbottnar förekommer.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
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.

75

B

19 kap 1 §

19 kap 2 §
39.10-i

39.10-i

6,7

Gas- och oljeplattformar
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.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad,
reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller
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Beskrivning
produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per
kalenderår.
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.

19 kap 4 §
39.30

39.15-1
39.15-2

65
55

39.15-3

50

39.15-4

65

39.15-5

55

39.15-6

65

39.15-7

55

39.30

-

10

C

- 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.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna
”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45),
”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid
inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
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2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

19 kap 5 §
39.35

39.35

19 kap 6 §
39.50

-

10

-

C

C

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
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 §.
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 §.

39.50-1

20

39.50-2

20

39.50-3

12

-

39.5001

-

8

U

-

39.5002

-

8

U

-

39.5003

-

8

U

-

39.5004

-

8

U

20 kap 1 §
39.60

-

B

- 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.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton
men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
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”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.

20 kap 2 §
39.70

39.60-1

60

39.60-2

40

39.60-3

20

39.70

-

10

C

- 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.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton
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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
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20 kap 3 §
39.80

39.80

-

15

B
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39.8001

-

T
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20 kap 4 §
39.90
-

39.90

-

6

C

39.9001

-

T
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40.01

-

35

B

21 kap 1 §

21 kap 2 §
40.01

Beskrivning
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.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
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
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
Anaerob biologisk behandling
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.

21 kap 3 §
40.02

40.02

-

15

C

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
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 §.

21 kap 4 §
40.05-i

40.05-i

1.4b

55

B

21 kap 5 §
40.15

40.15

-

35

B

21 kap 6 §
40.20

40.20

-

21 kap 7 §
40.30

40.30

-

A

1,1

A

21 kap 8 §
40.40-i
40.40-i1
40.40-i2
21 kap 9 §
40.50-i

21 kap 10 §
40.51
21 kap 11 §
40.60

15

100
40
1,1

B

40.50-i1

65

40.50-i2

40

40.51

C

-

35

B
C

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra
bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
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 §.
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
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Gasturbin
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.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen
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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.

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3
40.6001

-

10
4

U

21 kap 12 §
40.70

40.70

-

25

C

21 kap 13 §
40.90

40.90

-

8

B

21 kap 14 §
40.95

40.95

-

6

B

-

21 kap 15 §
40.100

40.100

-

4

C

- 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.
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.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt
av högst 20 megawatt.
Vindkraft
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.
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 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
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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.

-

40.10001

-

T

U

21 kap 16 §
40.110

40.110

-

15

C

21 kap 17 §
40.120

40.120

-

6

C

-

40.12001

-

4

U

-

41.9001

-

12

U

-

41.9002

-

8

U

-

41.9003

-

4

U

22 kap 1 §
45.10

45.10

-

A

-

C

23 kap 1 §
50.10

50.10-1

20

50.10-2

15

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
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.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller
i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller
i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller
utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
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.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att
reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom
att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat
material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
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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.
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.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
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
§.

50.20-1

8

-

50.2001

-

4

U

-

50.2002

-

4

U

-

50.2003

-

5

U

- 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.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för
försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

8

-

50.2004

-

3

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

-

3

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser
för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1 §
63.10

-

B

Hamnar
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.

63.10-1
63.10-2

160
100

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
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24 kap 2 §
63.20

AK
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

63.20

IED

TF

PN

-

60
30
20
15
5

U

-

15

C

-

63.2001

-

6

U

-

63.2002

-

T

U

24 kap 3§
63.30

-

A

Beskrivning
- 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
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50
fritidsbåtar eller liknande.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar
eller liknande.
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1
200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig
enligt 4 §.

63.30-1
63.30-2

140
80

63.30-3

60

63.30-4
63.40

-

30
45

B

-

63.4001

-

8

U

24 kap 5 §
63.50

63.50

-

8

C

24 kap 4 §
63.40

- 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.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än
1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än
1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.

-

63.5001

-

6

U

-

63.10001

-

T

U

-

63.10002

-

12

U

-

63.10003

-

T

U

Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med statlig
väghållare.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med
kommunal väghållare.
Väganläggning i drift upplåten med enskild väghållare.

-

63.10004

-

T

U

Långtidsparkering med mer än 2000 platser

-

63.10005

-

T

U

Långtidsparkering med mer än 500 platser.

-

63.10101

-

T

U

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en
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Beskrivning
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.

-

63.10102

-

T

U

-

63.10103

-

10

U

25 kap 1 §
73.10

73.10

-

15

C

-

73.1001

-

15

U

-

73.1002

-

8

U

-

73.1003

-

T

U

26 kap 1 §
74.10

-

B

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd
spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar, till exempel pendeltågsdepå.
LABORATORIER
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.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av kemiska produkter och där någon kemisk
produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
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Beskrivning
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

26 kap 2 §
74.20

74.10-1

25

74.10-2

15

74.20

-

12

C

- 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.
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 §.

27 kap 1 §
85.10
-

85.10

-

25

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

-

12

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §
85.20
-

85.20

-

10

C

85.3001

-

T

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

-

85.4001

-

T

U

Djursjukhus och liknande.

28 kap 1 §
90.10

-

90.10-1

80

90.10-2

60

90.10-3

40

28 kap 2 §
90.11

28 kap 3 §
90.15-i

B

-

B

90.11-1
90.11-2

80
60

90.11-3

40

90.15-i

6.11

60

B

RENING AV AVLOPPSVATTEN
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.
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
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från
en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
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90.16-1

20

90.16-2

12

Beskrivning
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst
2 000 personekvivalenter.

-

90.2001

-

10

U

-

90.2002

-

8

U

90.2003

10

U

-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.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst
200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst
100 personekvivalenter.
Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer.

90.2004

3

U

Anläggning för rening av dagvatten.
AVFALL
Ordförklaringar
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.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma
som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 5 §
90.180-i

5.2b

90.180-i1

200

90.180-i2

140

90.180-i3

80

29 kap 6 §
90.181-i

29 kap 7 §
90.190

A

5.2b

A

90.181-i1

200

90.181-i2

140

90.181-i3

80

90.190

-

30

B

Förbränning
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.
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.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men
högst 2 500 ton per kalenderår.

60

Lagrum i
MPF
VK

AK

IED

TF

PN

29 kap 8 §
90.191

90.191

-

30

B

29 kap 9 §
90.200-i

90.200-i

5.2a

120

A

29 kap 10 §
90.201-i

29 kap 11 §
90.210-i

29 kap 12 §
90.211-i

90.201-i

90.210-i

90.211-i

5.2a

5.2a

5.2a

120

80

80

A

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.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100
000 ton per kalenderår.

B

B

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.
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.

90.212-i

6.5

60

B

29 kap 14 §
90.213-i

90.213-i

6.5

60

B

-

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn
eller högst 2 500 ton per kalenderår.
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.
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.

29 kap 13 §
90.212-i

29 kap 15 §
90.220

Beskrivning

B

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.
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.
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.
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.

90.220-1

30

90.220-2

20

90.220-3

15

- 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.
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Beskrivning
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.

29 kap 17 §
90.230

-

90.221-1

30

90.221-2

20

90.221-3

15

90.230

90.23001

-

-

6

4

C

U

- 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.
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.
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

29 kap 18 §
90.271

-

B

90.270-1

30

90.270-2

15

29 kap 19 §
90.281

90.281

-

T

C

-

90.28001

-

T

U

29 kap 20 §
90.290-i

90.290-i

5,4

120

A

Deponering
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.
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.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
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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Beskrivning
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 §.

90.300-i1

55

90.300-i2

30

90.300-i3

20

29 kap 22 §
90.310

-

B

- 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.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndseller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

90.310-1

40

90.310-2

25

90.310-3

15

29 kap 23 §
90.320-i

29 kap 24 §
90.330-i

5,4

A

90.320-i1

225

90.320-i2

160

90.320-i3

120

90.330-i

29 kap 25 §
90.340

5,4

70

-

B

B

90.340-1

40

90.340-2

15

29 kap 26 §
90.341

90.341

-

6

C

-

90.34101

-

T

U

- 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.
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
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 §.
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.
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.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt
26 §.
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Beskrivning
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
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 §.
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 §.
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
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 §.
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 tillståndseller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
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- 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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Beskrivning
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
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.
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
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.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
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 tillståndseller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
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
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus.
Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton.

65

Lagrum i
MPF
VK

AK

29 kap 40 §
90.100

IED

TF

-

PN

B

Beskrivning
Mekanisk bearbetning och sortering
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 §.
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29 kap 42 §
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- 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.
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.
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.
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29 kap 44 §
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- 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.
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.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst
1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
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.

29 kap 45 §
90.119

-

B

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
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Beskrivning
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
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- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.
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
Förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall
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.
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.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar)
avsedda för allmänheten.
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Beskrivning
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.
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.
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
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
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Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig
enligt 52 §.
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
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Underjordsförvara icke-farligt avfall.
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Beskrivning
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
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
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
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara
radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
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
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton.
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton.
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i
1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga
enligt 62 §.
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för
geologisk lagring av koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
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.
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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Beskrivning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
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 samförbränningseller 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.
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.
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.
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- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst
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Beskrivning
1 000 ton per kalenderår.

C
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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.
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.
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- 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.
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.
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20

92.10

30 kap 2 §
92.20

-

92.20-1
92.20-2
-

30 kap 3§
92.30
-

15

B
C

10
4

92.20-3
92.2001

-

4
T

U

92.30

-

8

C

92.10001
92.10002

-

10
10

U
U

- 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
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av
ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
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.
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.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
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.

31 kap 1 §
93.10

93.10

-

10

C

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

-

93.1001

-

8

U

-

93.1002

-

T

U

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 §.
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.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

32 kap 1 §
93.20

93.20

-

15

B

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering med mera
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10
ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller
minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.

-

100.1001

-

12

U

-

100.1002

-

6

U

-

101.1001

-

12

U

-

101.1002

-

6

U

-

101.1003

-

T

U

-

101.1004

-

15

U

-

101.1005

-

6

U

-

101.1006

-

T

U

-

102.1001

-

T

U

Detaljhandel
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

Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
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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

38 §
punkt 3
38 §
punkt 3

200.1001

10

AH

200.1004

8

AH

38 §
punkt 3
38 §
punkt 3
38 §
punkt 3
45 §
punkt 2

200.1005

6

AH

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar med
specialundervisning tex kemi och fysik ingår ej).
Grundskola inklusive integrerade fritidshem, grundsärskola,
förskoleklass, specialskola, sameskola och internationell
skola.
Förskola.

200.1006

3

AH

Öppen förskola.

200.1007

3

AH

200.1008

T

UH

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej integrerade i
skolbyggnaden.
Familjedaghem.

45 §
punkt 3
45 §
punkt 3

200.2001

T

UH

200.2002

T

UH

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och
högskolor.
Fritidsgård och liknande.

10 §
(SSMFS)
45 §
punkt 6

200.3001

3

AH

Skönhetsvård och liknande
Solarium.

200.3002

T

UH

45 §
punkt 6

200.3003

T

UH

Skönhetsvård, till exempel hudvård, manikyr, pedikyr och
liknande som inte innebär risk för blodsmitta genom
användning av skärande eller stickande verktyg.
Frisersalong.

45 §
punkt 2
38 §
punkt 1

200.4001

6

UH

Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande.

200.4002

3

AH

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingsverktyg eller liknande skärande eller stickande
verktyg.
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Lagrum i
FMH

AK

TF

PN

45 §
punkt 6

200.4003

T

UH

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

45 §
punkt 6

200.4004

T

UH

Övriga alternativa behandlingar.

45 §
punkt 5
38 §
punkt 2

200.5001

T

UH

Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

AH

Beskrivning

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor.

200.5002-1
200.5002-2

8
4

45 §
punkt 5
HVMFS

200.5003

4

UH

- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten.
- Bassängbad som är upplåtna åt gäster inom hotell,
konferensanläggning, kursgård eller liknande.
Strandbad.

200.5004

8

UH

EU-bad.

45 §
punkt 1
45 §
punkt 1
45 §
punkt 4
45 §
punkt 5
45 §
punkt 4

200.6001

6

UH

Boende
Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter.

200.6002

T

UH

Övriga byggnader med lägenheter.

200.6005

6

UH

200.6006

T

UH

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola
med boende, kriminalvård.
Camping/stuganläggning.

200.6007

T

UH

Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt boende.

45 §
punkt 7

200.7001

T

UH

Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur.

-

200.8001

T

UH

Offentliga arrangemang
Offentliga arrangemang.
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1

Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter
om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift ska betalas enligt denna föreskrift för Upplands-Bro kommuns kostnader för
tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen.
2 § Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun bedriver verksamhet i vilken
kosmetiska solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om anmälningsplikt.
3 § Beslut om avgift enligt denna föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning av
avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
4 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
föreskrift antagna timtaxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn
6 § Avgift enligt denna föreskrift tas ut för handläggning av anmälan och tillsyn av
solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen (2018:506). Avgiften bestäms genom att
handläggnings- eller tillsynstiden multipliceras med timtaxan.
7 § Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat eller att
handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt strålskyddslagen
eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.
Timtaxa och timavgift
8 § Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna föreskrift. Timavgift tas ut för varje
påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller tillsynstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har använt för
hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende
eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande och
administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller
tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två
timmar. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

2

Dröjsmålsavgift
9 § Om inte avgift enligt denna föreskrift betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3, 6
och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut.
___________________________________________________________
Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av
anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den
tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för
den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020.

Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Enligt 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen meddela föreskrifter
om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller kommunernas tillsynsverksamhet.
Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna föreskrift erläggs för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
2 § Beslut om avgift enligt denna föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning av
avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
3 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.
4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
föreskrift antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
5 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
6 §. Avgift enligt denna föreskrift bestäms genom att handläggnings- eller tillsynstiden
multipliceras med timtaxan.
7 §. Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna föreskrift. Timavgift tas ut för varje
påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller tillsynstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid bygg- och miljönämnden har använt för
hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende
eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande och
administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller
tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två
timmar. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
___________________________________________________________
Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av
anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den
tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för
den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020.

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

Taxa Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning
och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får 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 taxa 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 taxa 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 taxa 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 taxa 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 eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
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 taxa
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 den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
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 (årlig tillsynsavgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i bilaga 1 (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
4. enligt de andra grunder som anges i taxan denna föreskrift.

Timtaxa och timavgift
7§

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan och timavgiften 1 160 kronor per hel
timme handläggningstid.
Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxan 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 tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt
för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av
beslut.
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift
ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00
och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9§

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa 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. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2015.

Avgifter för prövning
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning 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 därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden. 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 ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
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 också 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.
15 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
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 med anledning av anmälan
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
Avgift 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 handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa föreskrift.

Avgift för tillsyn i övrigt
Avgift för tillsyn
19 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en fast årlig tillsynsavgift som baseras på den
tillsynstid som bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten,
multiplicerad med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.

För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (AH)
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2
20 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas med timtaxa eller enligt vad som anges i
taxebilaga 1.
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 verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet eller vad som angetts i
anmälan om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna.
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 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten
har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift
ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
23 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader för miljöskada.
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.
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 timtaxan eller enligt de grunder som i
övrigt anges i taxebilaga 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
24 28 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
25 29 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
26 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.
27 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.
28 32 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
till länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 21 november 2018 (Kf § 135).
Avgift för prövning och handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna
taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt
den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari
2020.
Taxebilagor Bilagor
1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
2. Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

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

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig
tillsyn
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.

AVGIFT

ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

SKYDD AV OMRÅDEN

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i den
årliga
tillsynsavgiften
enligt bilaga 2

AVGIFT

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
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

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
2.
3.
4.

Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med
avloppsutsläpp till mark eller vatten
Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten
Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle

4 timmar
8 timmar
5 timmar
9 timmar

5.

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

6.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter
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
10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med
latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan

5 timmar
9 timmar
15 timmar
18 timmar
5 timmar
4 timmar

Handläggning av anmälan avseende:
1.
2.

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 timmar
5 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
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll
3. Övriga anläggningar

4 timmar
8 timmar
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
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra
hönor eller färre.
3. Orm som ej avses i 4
4. Giftig orm

4 timmar
4 timmar
4 timmar
6/4 timmar

Gödsel och slam
Prövning
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet

4 timmar

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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
Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

4 timmar

Timavgift

Övrigt
Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors
hälsa

Timavgift

Miljöfarlig verksamhet
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1.
2.

Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift
Timavgift

Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, bassängbad,
mm
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
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet

4 timmar
5 timmar

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.
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Värdkommunen
2.

Gästkommunen

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet

Provtagning

Årlig tillsynsavgift enligt
bilaga 2
Årlig tillsynsavgift enligt
bilaga 2
Timavgift vid inspektion
med sådana anmärkningar
att värdkommunen
behöver informeras eller
uppföljande inspektion
behöver genomföras
Timavgift

Avgift för provtagning:
1.

Strandbad

1 tim/provtagnings-tillfälle

2.

Badanläggningar

1 tim/provtagnings-tillfälle

3.

Enstaka bassänger

1 tim/provtagnings-tillfälle

4.

Plaskdammar

1 tim/provtagnings-tillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i Taxebilaga 2.

MILJÖSKADOR

AVGIFT

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.
Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

VATTENVERKSAMHET

Timavgift

Timavgift
Timavgift

AVGIFT

11 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken
Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken

5 timmar
3 timmar
Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
12 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken

KEMISKA PRODUKTER

AVGIFT
Timavgift
Timavgift

AVGIFT

14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2)
om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Timavgift
Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (ta cistern ur bruk)
Information
Handläggning av information enligt gällande förordningen om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC,
HCFC, halon, HFC
Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en
stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller
mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer
Handläggning av information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1 kap. 1 § eller 1 kap. 2 §
samt 1 kap. 3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1 kap 2 § som
avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor
samt spillolja.
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men
högst 10 m3.
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.
Handläggning av information om installation av cistern eller hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor:
1. Installation av cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1m3
brandfarliga vätskor eller spilloljor. (utanför vattenskyddsområde)
2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom
vattenskyddsområde.
Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.
Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk
Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser:
1. När rapporten föranleder åtgärd
2. När rapporten inte föranleder åtgärd
1. Handläggning av komplett kontrollrapport
2. Handläggning av ofullständig kontrollrapport
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift
2 timmar

3 timmar
3 timmar

3 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar

2 timmar
3 timmar
2 timmar
2 timmar

4 timmar
2 timmar
2 timmar
4 timmar
Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
15 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

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

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1.

Uppehåll i eller Befrielse från avfallshämtning

2 timmar

2.

Förlängt hämtningsintervall för slam och urin avfall från små avlopp

2 timmar

3.

Prövning av övriga ansökningar

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken
Anmälan

Timavgift

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

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning

2 timmar

2. Handläggning av övriga anmälningar
Tillsyn

Timavgift

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 36
eller 27 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

MILJÖSANKTIONSAVGIFT
30 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift

3 timmar

Kommenterad bilaga 2, Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet
och hälsoskyddsverksamheter
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

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
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JORDBRUK
2 kap 1 §
1.10-i

1.10

2 kap 2 §
1.11

1.11

1.10-i

6.6a-c

15

B

-

12

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och
avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta
gyltor.
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller
suggor att platserna tillsammans motsvarar mer
än 200 djurenheter definierade som 1.20.
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.

Anläggning för djurhållning med
Viss ändrad beskrivning i
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
punkt 2 o 3.
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.
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Beskrivning
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 §.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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Beskrivning
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.
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.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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Beskrivning
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
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
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.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
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.
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
4. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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Beskrivning
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

10.20-1

50

10.20-2

40

10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

30
25
20
15

10.20-7

12
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- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mäng
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.
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.
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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

INNEBÖRD AV
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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 tolvmånadersperiod.
3. Undantag gäller för anläggning som är av mer
tillfällig karaktär tex vid byggentreprenad.

Lagt till undantag för
anläggningar som är av
mer tillfällig karaktär.

Beskrivning
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 §.
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).
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 tolvmånadersperiod.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
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Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra
områden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metall- Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillstånds- haltig malm, inbegripet sulfidmalm.
pliktig enligt 13 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning
och sintring.
Anläggning för utvinning och produktion av
Anläggning för utvinning av asbest.
asbest.

Tydliggjort att sulfidmalm
ingår

Tagit bort produktion av
asbest, flyttad till 26.130-i

Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §
15.10-i

6.4a
15.10-1
15.10-2

5 kap 2 §
15.20

15.20

15.10-i1
15.10-i2

B
75
35

-

20

B

Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på 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.
Slakteri för en produktion baserad på mer än
7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksam-

Slakterier
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.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per

Infört dygnsnivå

Ingen ändring i sak
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heten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

kalenderår

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 Ingen ändring i sak
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller
paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 §.
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än
40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 4 eller 9 §.

Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår

Ingen ändring i sak

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
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.

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.
Anläggning för framställning av livsmedel med
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror beredning och behandling av enbart animaliska
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produk- högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikter per kalenderår, om verksamheten inte är anten gäller inte om verksamheten endast avser
mälningspliktig enligt 9 §.
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär
paketering.
-Beredning och behandling med en produktion
-Chark och styckning - för en produktion av mer av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenän 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter
derår.
per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion
- Chark och styckning - för en produktion av mer av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenän 400 ton men högst 10 000 ton produkter per
derår.

Infört dygnsnivå och höjt
årsnivån

Helt ändrad text. Följer nu
texten i punkten ovan
(15.40-i)

Ändrade nivåer, följer
punkterna ovan
Nya underpunkter
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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.

Ändrad nivå, följer punkterna ovan

Beskrivning
kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500
ton produkter per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton
produkter per kalenderår.

-

15.5001

-

12

U

-

15.5002

-

8

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
- chark och styckning - för en produktion av
högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion
av högst 400 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt
15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Tas bort
Omfattas i punkten ovan,
gör inte skillnad på chark,
styckning o övrig beredning
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Beskrivning
Anläggning för beredning eller konservering av
Struken
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion
baserad på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion
baserad på högst 500 ton fisk eller skaldjur per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Ingår i punkt 15.40-i
respektive 15.45, ändrat
sätt att beräkna på

Tas bort
Konsekvens av att punkten ovan är struken
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Beskrivning
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av
Struken
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion
baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §
Anläggning för beredning eller konservering av
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion
baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.

- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 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.
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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Ingår i punkt 15.50, ändrat sätt att beräkna på

Tas bort
Konsekvens av att punkten ovan är struken, ingår
i 15.5001

Ändrad nivå för kalenderår, sannolikt ingen
ändring i sak

Vi anser att alla rökerier
ska ha regelbunden tillsyn
beroende på den påverkan
de innebär.
Lägger till undantaget
som finns på en del andra
punkter för att undanta tex
en butik som röker lite
korv
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Beskrivning

Vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär
paketering.

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per
dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
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.
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.
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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Infört en 2b-punkt

Följer punkten ovan

Följer punkterna ovan
Tagit TF från 15.120
(punkten omfattar även
15.130)

Anläggning för framställning av livsmedel med
Ändrad som en konseberedning och behandling av enbart vegetabiliska kvens av punkterna ovan.
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.
Tagit TF från 15.12001
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Beskrivning
i rad under ett 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.
Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller
50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller
50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Struken

Ingår i 15.125
Tas bort
Ingår i 15.12501
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Beskrivning
Anläggning för beredning eller konservering av
Struken
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast
frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
Struken
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Ingår i 15.90-i och 15.95

Ingår i 15.101
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Beskrivning
1. beredning eller konservering genom endast
frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10
eller 12 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av Struken
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter
för en produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

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

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Tas bort
Ingår i 15.9001

Ingår i 15.101

Tas bort
Ingår i 15.9001

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
Viss ändring av texten
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än Ändrad betydelse, omfat1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
tar mer än tidigare
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
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

kalenderår.

kalenderår.

U

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter
för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

U

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av
mer än 10 000 ton.

Framställning av livsmedel med tillverkning av
Ändring som en konsekvarnprodukter samt beredning och behandling
kvens av punkten ovan
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.
Ändrad kod för att följa
strukturen
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Struken

Ingår i 15.90-i och 15.95

Struken

Ingår i 15.101

Beskrivning
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap
1 §.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska och
vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår,
om slutprodukternas innehåll av animaliskt

Livsmedel av kombinerade råvaror
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

Infört dygnsnivå och höjt
årsnivån i punkt 1.
Ändrad skrivning i punkt
2.
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Beskrivning
material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet
för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
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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.
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.
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.
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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Följer punkten ovan,
motsvarar delvis gamla
15.290, tagit den lägre TF
från 15.290

Följer punkten ovan,
motsvarar delvis gamla
15.300, tagit den lägre TF
från 15.300

Ny punkt utifrån punkterna ovan, motsvarar delvis
gamla 15.30001 och
15.30002, TF från dessa
punkter
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Mjölk, oljor och fetter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
baserad på en invägning av mer än 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
(utom glass) för en produktion baserad på en
invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

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

Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår,

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter Ingen ändring i sak
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter Ingen ändring i sak
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.
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
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 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av

Ingen ändring i sak

Delat 15.190 i en IED och
en B. Justerat nivåerna.
TF motsvarande 15.90.

Följer punkten ovan.
Justerat nivåerna.
Ta bort underklasserna –
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om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
4, 10 eller 19 §.
15.190-1
15.190-2

70
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15.190-3
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5 kap 22 §
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1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
ändrar därmed TF
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetakalenderår.
biliska råvaror.
- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
kalenderår.
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller
17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av Anläggning för framställning eller raffinering av Ingen ändring i sak
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, ton kalenderår.
19 eller 21 §.
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.
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.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
10 eller 19 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst
25 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
10, 19 eller 23 §.

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 §.
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

Lagt in en högsta nivå
vilket innebär att underpunkterna kan tas bort –
ändrar därmed TF

Ingen ändring i sak
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är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
-

15.22001

-
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5 kap 25 §
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15.230
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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.
Drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren
etanol per kalenderår.

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller
Infört en högsta nivå
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 §.

Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

Anläggning för framställning av råsprit eller
Ingen ändring i sak
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
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.
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
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försäljning till allmänheten.
5 kap 27 §
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Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställBryggeri eller annan anläggning för framställning av
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
1. malt,
produktion av mer än 10 000 ton men högst
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per ka75 000 ton per kalenderår.
lenderår, eller
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalen- tillståndspliktig enligt 8 §.
derår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per
kalenderår.
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck
per kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck
per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck
per kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck
per kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ maltdryck per kalenderår.

Ändrade enheter och
nivåer
Finns inget behov av
underpunkterna
Tagit den TF från de
nuvarande underpunkterna som bäst motsvarar
den nya skrivningen

Tas bort
Ersätts av en omskriven
15.26001

Tas bort
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Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter
maltdryck per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 10 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Ersätts av en omskriven
15.26001

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 §.

Ändrad omfattning, följer
15.250

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.

Omskriven så att den
följer 15.260.

Annan livsmedelstillverkning
Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har
en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

Jäst
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 §.

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

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.

För de som tidigare är
klassade enligt 15.25002
blir det en lägre TF

Infört en högsta nivå.
Ändrad TF så att den
motsvarar 15.90-i, finns
ingen anledning att denna
punkt har högre TF än en
IED-punkt
Ingen ändring i sak
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Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad
eller konfektyr per kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
choklad eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton
pastaprodukter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
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.
Anläggning för framställning av mer än 15 000
ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten

Kafferostning
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 §.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Gäller nu bara kaffe.
Infört högsta nivå
Choklad o konfektyr ingår
i 15.95 o 15.101
Pastaprodukter ingår i
15.125

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

Tas bort
Ingår i 15.9001
Tas bort
Ingår i 15.12501
Ändrad kod så att den
följer 15.280

struken

Ingår i 15.141
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1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

5 kap 32 §

-

15.290-1

20

15.290-2

15

15.300

-

C

15.300-1

12

15.300-2

8

15.300-3

8

15.30001

-

3

U

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
Anläggning för framställning av
Struken
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för framställning av högst 15 000
ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt

Ingår i 15.151

Tas bort
Ingår i 15.13101
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någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.
Foder
Anläggning för framställning av produkter som
kan användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober
2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som
inte är avsedda att användas som livsmedel och
om upphävande av förordning (EG) nr
1774/20022, om produktionen baseras på mer än
2 500 ton råvara per kalenderår.

INNEBÖRD AV
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Tas bort
Ingår i 15.13101

Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpack- Ingen ändring i sak
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Struken

Ingår i 29 kap 30 §

- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara
per kalenderår.
U

Anläggning för framställning av produkter som

Tas bort
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Beskrivning
kan användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3
material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober
2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som
inte är avsedda att användas som livsmedel och
om upphävande av förordning (EG) nr
1774/20022, om produktionen baseras på högst
2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Konsekvens av att punkten ovan är struken

Anläggning för framställning av foder med beInfört dygnsnivå
redning 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.
Anläggning för framställning av foder med beAnläggning för framställning av foder med beIngen ändring i sak
redning och behandling av animaliska råvaror
redning och behandling av enbart animaliska
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än råvaror med en produktion av mer än 500 ton
500 ton produkter per kalenderår, om verksammen högst 18 750 ton foder per kalenderår.
heten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 2. endast avser mjölk eller endast innebär paketeeller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
ring.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast 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.
Anläggning för framställning av foder med beIngen ändring i sak
redning 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.
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Beskrivning

Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beAnläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror redning och behandling av enbart vegetabiliska
för en produktion av
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
eller
2. mer än
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är b) 300 ton per dygn i övriga fall
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
paketering.
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beAnläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror redning och behandling av enbart vegetabiliska
för en produktion av mer än 5 000 ton produkter råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
per kalenderår, om verksamheten innebär annat
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
Anmälningsplikten gäller inte
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
oljor eller fetter, eller
eller fetter eller endast innebär paketering
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37
eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beAnläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror redning och behandling av enbart vegetabiliska
för en produktion av högst 5 000 ton produkter
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår, om verksamheten innebär annat
per kalenderår.
än endast paketering.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.
Foder av kombinerade råvaror

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Infört en 2b-punkt

Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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.
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.

Infört dygnsnivå och höjt
årsnivån i punkt 1.

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.
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

Infört dygnsnivå

Beskrivning
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår,
om slutprodukternas innehåll av animaliskt
material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet
för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.

8

6,2

-
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TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av
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.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 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

Ändrad skrivning i punkt
2.

Ingen ändring i sak
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Beskrivning
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft
av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per
kalenderår.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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 färg-

ning 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.
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Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10
ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton
textilmaterial per kalenderår.

- Annan beredning än förbehandling eller färg-

ning 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.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
Ingen ändring i sak
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
Ingen ändring i sak
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
Tas bort

Linberedning för en produktion av mer än 1 ton
per år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton
per år.

Bör ingå i punkten ovan
Tas bort
Bör ingå i punkten ovan

7 kap 1 §
18.10-i

18.10

7 kap 2 §
18.20

18.20

18.10-i

6,3

70

-

70

B
50

B

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår

Infört dygnsnivå, ändrad
årsnivå
Ändrade nivåer

Lagrum
i MPF
AK
VK

7 kap 3 §
18.30

NY
KOD

18.30

IED

TF

-

10

18.30-1

15

18.30-2

10

-

18.3001

-

2

-

18.3002

-

6

-

18.3003

-

NY
TF PN

2

6

C

U
U

U

NY BESKRIVNING
Beskrivning
på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på
mer än 1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 § eller 29 kap. 30 §.
- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av läder eller pälsskinn för en produktion av
högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri,
för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar
per kalenderår.
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri,
för en produktion baserad på högst 1 ton hudar
per kalenderår.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
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 §.

Ändrade nivåer

Anläggning för garvning eller annan beredning
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.

Ingen ändring i sak

Inget behov av uppdelning

Tas bort
Ingår i andra punkter
Tas bort
Ingår i andra punkter

TRÄVAROR
8 kap 1 §
20.05-i

20.05

8 kap 2 §
20.10

20.10

20.05-i

6.10

30

B

Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av
mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår, om verksamheten
inte endast består av behandling mot blånadssvamp.

-

20

C

Anläggning för yrkesmässig behandling av trä
och träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 19 kap. 1 eller 2 §.

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
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.
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

Infört dygnsnivå

Följer punkten ovan,
sannolikt ingen ändring i
sak
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §
20.20

-

20.20-1
20.20-2

65
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20.20-3
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8 kap 4 §
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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.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

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

U

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 §.

Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

Ingen ändring i sak

Delat punkten i två

Ny punkt som konsekvens
av den ovan
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Beskrivning
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.

20.40-1

15

20.40-2

12

20.40-3

6

20.40-4

15

20.40-5

12

20.40-6

6

-

20.40-7
20.4001

-

8
2

T

U

-

20.4002

-

2

T

U

- 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.
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.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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Beskrivning

2

6.1c

70

B

Anläggning för tillverkning av mer än 150 000
kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller
spånskivor per kalenderår.

-

25

C

Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.

25
25

20.60-3

15
-

15

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
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.
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 OSBskivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån per kalenderår.

-

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

Infört dygnsnivå

Ändrad nivå i punkt 2,
ingen nedre gräns
Gjort två underpunkter
med anledning av att den
nedre gränsen tagits bort.
Lagt gränserna och TF
utifrån hur det varit.

Tas bort
Konsekvens av att punkten ovan är ändrad
Lagring av timmer

8 kap 8 §
20.70

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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

-

20.60-1
20.60-2

U

NY BESKRIVNING
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Beskrivning
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

20.70-1
20.70-2

20

20.70-3

15

8 kap 9§
20.80

-

25

-

C

20.80-1

15

20.80-2

10

20.80-3

6

20.80-4

15

20.80-5

10

20.8001

-

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med

6

U

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.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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-

20.8002

-

2

8 kap 10 §
20.90

20.90

-

6

-

20.9001

-

2

8 kap 11 §
20.91

20.91

9 kap 1 §
21.10-i

-

6.1a

NY
TF PN

T

U
C

T

U

12

C

A

21.10-1

21.10-i1

110

21.10-2

21.10-i2

90

21.10-3

21.10-i3

70

NY BESKRIVNING
Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
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.
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
Anläggning för behandling av trä och träproduk- Sannolikt infört denna
ter mot blånadssvamp.
utifrån skrivning i 1 och 2
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten §
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller
2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa
av trä, returfiber eller andra fibrösa material i
industriell skala.

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 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.

Ingen ändring i sak
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21.10-4

21.10-i4

75

21.10-5

21.10-i5

60

-

21.1001

9 kap 2§
21.30-i

21.30

9 kap 3 §
21.40
-
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-

8

U

6.1b

55

A

21.40

-

25

B

21.4001

-

6

U

21.30-i

NY BESKRIVNING
Beskrivning
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
21.10.
Anläggning för framställning av mer än 7 000
ton papper, papp eller kartong per kalenderår.

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av
papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
Anläggning för framställning i industriell skala
eller kartong i industriell skala, om verksamheten av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
Anläggning för framställning av papper, papp
eller kartong om verksamheten inte är tillstånds- eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
pliktig enligt 1 eller 2§.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Ingen ändring i sak
Infört dygnsnivå och
justerat årsnivån något
Sannolikt ingen ändring i
sak
Ingen ändring i sak

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap 1 §
22.10

22.10

-

25

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

10 kap 2 §
22.20
10 kap 3 §
22.30

22.20

-

10

C

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

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.
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 §.

10 kap 4 §
22.40

-

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2, 3 eller 4 §.

Ingen ändring i sak
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6
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12

NY
TF PN

-

22.40-3
22.4001

-

8
4

-

22.4002

-

2

T

U

-

22.4003

-

2

T

U

-

22.4004

-

4

-

22.4005

-

2

11 kap 1 §
23.05
11 kap 2 §
23.10-i

23.05

-

110

23.10-i

1.3

U

U

T

U

A
75

A

NY BESKRIVNING
Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

- 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.
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.
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.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
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.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer
till gas- eller vätskeform.
Anläggning för
Anläggning för tillverkning av koks.
1. tillverkning av koks,

Delat upp punkten i flera,
denna gäller bara koks

Lagrum
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VK
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KOD

IED

TF
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Beskrivning
2. överföring av kol till gas- eller vätskeform,
eller
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som
inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §.

23.10-1
23.10-2
23.10-3

75
110
140

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Annars ingen ändring i
sak

- Tillverkning av koks
- Överföring av kol till gas- eller vätskeform
- Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit

11 kap 3 §
23.11-i

23.11-i

1.4a

110

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av
kol.

Från punkten ovan, annars
ingen ändring i sak

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
11 kap 3 §
6§
23.20
11 kap 4 §
7§
23.30-i

23.13

-

140

A

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller
gas.

Från punkten ovan, delat
upp grafit i denna och den
nedan
Från punkten ovan,

11 kap 5 §
8§
23.40

23.20

-

75

1,2
23.30-1
23.30-2
23.40

23.30-i1
23.30-i2

B
A

-

225
140
60

A

60

A

11 kap 6 §
9§
23.50

23.50

-

12 kap 1 §

24.10

4.1a-k,
4.2a-e,
4.4,
4.5,
4.6

A

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller
naturgas.
- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
- Högst 500 000 ton per kalenderår.
Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle,
eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i
industriell skala tillverka
1. organiska ämnen,
2. kloralkali, eller
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen

Ingen ändring i sak
Sannolikt ingen ändring i
sak, naturgas är ändrat till
enbart gas

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
- Högst 500 000 ton per kalenderår.

struken

Ersatt av 24.01 till 24.32
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

än kloralkali per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och
lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
24.10-1

100

24.10-2

90

24.10-3

120

24.10-4

100

- Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
- Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
- Kloralkali med amalgammetoden.

24.10-5
12 kap 2§

24.20

12 kap 3 §

24.40

4.1a-k,
4.2a-e,
4.4,
4.5,
4.6
4.1a,
4.1b,
4.1d,
4.1f,
4.1h,
4.1i,
4.1k

20

B

B

24.40-1

110

24.40-2

100

24.40-3

100

24.40-4
24.40-5

95
90

- Kloralkali med annan metod än amalgammetoden.
- Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än
kloralkali per kalenderår.
Anläggning för att genom biologiska reaktioner i struken
industriell skala tillverka organiska ämnen.

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka
1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

Struken

Ersatt av 24.01 till 24.22

Ersatts av olika punkter
24.01 till 24.22

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

12 kap 4 §

24.50

-

12 kap 5 §

24.60

4.2a-e,
4.3

TF
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TF PN

50

B

B

24.60-1

130

24.60-2

110

24.60-3

35

24.60-4

35

12 kap 6 §

24.81

-

20

C

12 kap 7 §

24.90

-

20

C
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning i industriell skala
Struken
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
Struken
genom kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas
eller andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit
i anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i
den verksamhet där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt
21 kap. 3 §.
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas.
- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i
24.60-1, 24.60-2 eller 24.60-3.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner
Struken
yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska eller bioloStruken (motsvarar 24.44 nedan)
giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Ersatts av olika punkter
24.01 till 24.22 förutom
punkt 2 som ersatts av
24.37

Gödsel ersatts av 24.33
och 24.34
Sprängämnen ersatts av
24.42 och 24.43
Övriga ersatts av 24.0124.36

Ingår i nya 24.44
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine- Struken
ralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Flyttad till 26.180
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24.110-1
24.110-2

55
45

24.110-3

35

24.110-4

35

24.110-5

25
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Beskrivning
Anläggning för att genom endast fysikaliska
Struken (motsvarar 24.45 nedan)
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, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och
lack per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår (utom färg och lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk
produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faro-

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Lagrum
i MPF
AK
VK
12 kap 10 §

24.120

NY
KOD

IED

TF

-

NY
TF PN
C

24.120-1

25

24.120-2

20

24.120-3

12

24.120-4

10

-

24.12001

-
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-
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-
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24.12003

-

8

U
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Anläggning för att genom endast fysikaliska
Struken (motsvarar 24.46 nedan)
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
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
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 9 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- 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.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton
färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 5 000

Tas bort
Motsvarar ny 24.4601
Tas bort
Motsvarar ny 24.4602
Tas bort
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12 kap 11 §

24.130

-

20

C

-

24.13001

-

8

U

12 kap 12 §

12 kap 13 §

24.140

-

C

24.140-1
24.140-2

35
20

24.140-3

12

24.140-4
24.150

6
20

-

C

NY BESKRIVNING
Beskrivning
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
- 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.
Anläggning för behandling av mellanprodukter,
om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Motsvarar ny 24.4603

Struken (motsvarar 24.47 nedan)

Tas bort
Motsvarar ny 24.4701

Struken (motsvarar 24.40 nedan)

Struken (motsvarar 24.41 nedan)
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

struken

Flyttad till 26.170-i

Beskrivning
arna i 1–12 §§.

12 kap 14 §

24.160

3.1c

30

B

-

24.16001

-

10

U

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500
ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500
ton magnesiumoxid per kalenderår.

Tas bort
Flyttad till 26.17001
Organiska kemikalier

12 kap 1 §
24.01-i

24.01-i

4.1a

137

A

12 kap 2 §
24.02-i

24.02-i

4.1a

90

B

12 kap 3 §
24.03-i

24.03-i

4.1b

137

A

12 kap 4 §
24.04-i

24.04-i

4.1b

90

B

12 kap 5 §
24.05-i

24.05-i

4.1c

137

A

12 kap 6 §
24.06-i

24.06-i

4.1c

90

B

12 kap 7 §
24.07-i

24.07-i

4.1d

137

A

12 kap 8 §
24.08-i

24.08-i

4.1d

90

B

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 enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag
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12 kap 10 §
24.10-i

24.10-i

4.1e

90

B

12 kap 11 §
24.11-i

24.11-i

4.1f

137

A

12 kap 12 §
24.12-i

24.12-i

4.1f

90

B

12 kap 13 §
24.13-i

24.13-i

4.1g

137

A

12 kap 14 §
24.14-i

24.14-i

4.1g

90

B

12 kap 15 §
24.15-i

24.15-i

4.1h

137

A

12 kap 16 §
24.16-i

24.16-i

4.1h

90

B

12 kap 17 §
24.17-i

24.17-i

4.1i

137

A

12 kap 18 §
24.18-i

24.18-i

4.1i

90

B

12 kap 19 §
24.19-i

24.19-i

4.1j

137

A

12 kap 20 §
24.20-i

24.20-i

4.1j

90

B

12 kap 21 §
24.21-i

24.21-i

4.1k

137

A

12 kap 22 §
24.22-i

24.22-i

4.1k

90

B

NY BESKRIVNING
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier

Tagit TF från SKLs förslag

Beskrivning

Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
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12 kap 23 §
24.23-i

24.23-i

4.2a

227

A

12 kap 24 §
24.24-i

24.24-i

4.2a

90

B

12 kap 25 §
24.25-i

24.25-i

4.2b

137

A

12 kap 26 §
24.26-i

24.26-i

4.2b

90

B

12 kap 27 §
24.27-i

24.27-i

4.2c

137

A

12 kap 28 §
24.28-i

24.28-i

4.2c

90

B

12 kap 29 §
24.29-i

24.29-i

4.2d

137

A

12 kap 30 §
24.30-i

24.30-i

4.2d

90

B

12 kap 31 §
24.31-i

24.31-i

4.2e

137

A

12 kap 32 §
24.32-i

24.32-i

4.2e

90

B

12 kap 33 §
24.33-i

24.33-i

4.3

184

A

12 kap 34 §
24.34-i

24.34-i

4.3

90

B

NY BESKRIVNING
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår
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
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

Tagit TF från SKLs förslag

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
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

Tagit TF från SKLs förslag

Beskrivning

Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag

Tagit TF från SKLs förslag

Ingår i dagens 24.60
Tagit TF från SKLs förslag
Ingår i dagens 24.60
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Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §
24.35-i

24.35-i

4.4

184

A

12 kap 36 §
24.36-i

24.36-i

4.4

90

B

12 kap 37 §
24.37

24.37

-

137

B

12 kap 38 §
24.38-i

24.38-i

4.5

137

A

12 kap 39 §
24.39-i

24.39-i

4.5

90

B

-

12 kap 40 §
24.40

C

24.40-1
24.40-2

35
20

24.40-3

12

24.40-4
24.41

-

6
20

C

12 kap 42 §
24.42-i

24.42-i

4.6

137

A

12 kap 43 §

24.43-i

4.6

90

B

12 kap 41 §
24.41

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel

Tagit TF från SKLs förslag

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

Tagit TF från SKLs förslag

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 §.

Motsvarar dagens 24.140.

Tagit TF från SKLs förslag
Tagit TF från SKLs förslag.
Ingår i dagens 24.50

Tagit TF från SKLs förslag

Ingen ändring i sak

- 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.
Anläggning för behandling av mellanprodukter. Motsvarar dagen 24.150
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon Ingen ändring i sak
av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

Tagit TF från SKLs förslag
Ingår i dagens 24.60
Tagit TF från SKLs förslag
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Beskrivning
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000
ton sprängämnen per kalenderår

24.43-i

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Ingår i dagens 24.60

Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §
24.44

12 kap 45 §
24.45

24.44

-

-

20

C

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
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

Motsvarar dagens 24.90
Ingen ändring i sak
Motsvarar dagens 24.110
Tagit TF från SKLs förslag
Ändrat underklasserna så
de följer avgiftsförordningen
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kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.

12 kap 46 §
24.46

24.45-1

30

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

65
30
30
13
-

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
C

Motsvarar dagens 24.120
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt Ingen ändring i sak
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 §,
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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 §.
24.46-1

25

24.46-2

20

24.46-3

12

24.46-4

10

-

24.4601

-

8

U

-

24.4602

-

4

U

-

24.4603

-

8

U

12 kap 47 §
24.47

24.47

-

20

C

- 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.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
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.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-

Motsvarar dagens 24.12001
Motsvarar dagens 24.12002

Motsvarar dagens 24.12003

Motsvarar dagens 24.130
Ingen ändring i sak
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24.4701

-

13 kap 1 §
25.10

13 kap 3 §
25.20
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TF

-
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8

-

60

25.10-2

40
-

C

25.11-1

30

25.11-2

20

25.11-3

12

25.11-4

8

25.1101

-

2
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lenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska proMotsvarar dagens 24.13001
cesser, 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

U

B

25.10-1

13 kap 2 §
25.11

-

NY
KOD

GUMMI OCH PLASTVAROR
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. 2 §.

Anläggning för att genom vulkning tillverka
Ingen ändring i sak
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.
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. 2 eller 3 §.

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
Ingen ändring i sak
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.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av

- 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.
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INNEBÖRD AV
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1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
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 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
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

Anläggning där produktionen baseras på mer än Ingen ändring i sak
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
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Beskrivning
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt
19 kap. 2 eller 3 §.

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.
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.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA
PRODUKTER

- 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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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.

Delat 26.10 i två punkter,
infört dygnsnivå

Lagrum
i MPF
AK
VK
14 kap 1 §
2§
26.10-i

26.10

-

26.1001

14 kap 2 §
3§
26.20

14 kap 3 §
4§
26.30

NY
KOD
26.10-i

IED

TF

NY
TF PN

3.4

50

B

-

10

U

-

B

26.20-1

35

26.20-2

20

26.20-3

35

26.20-4

20

26.30

-

10

C

NY BESKRIVNING
Beskrivning

INNEBÖRD AV
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Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller
glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per
kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

Anläggning för smältning av mineraler, inklusive Delat 26.10 i två punkter,
tillverkning av mineralull, med smältning av mer infört dygnsnivå
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.

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 blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

Anläggning för tillverkning av glas eller glasva- Ingen ändring i sak
ror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av blyeller 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.
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

- 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.
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

Ingen ändring i sak
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är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
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-

4

U

14 kap 4 §
5§

26.40

-

20

C

3,5

35

B

26.51

-

35

B

-

26.5101

-

6

U

14 kap 7 §
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14 kap 8 §
9§

26.70

3.1a

130

A

26.40

14 kap 5 §
6§

26.50

26.50-i

26.50-i

14 kap 6 §
7§
26.51

26.60

26.70-i

26.70-i

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.

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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Ingen ändring i sak
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning
Anläggning för att tillverka keramiska produkter Infört dygnsnivå i punkt 1
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produk- genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
ter per kalenderår, eller
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
2. tillverka keramiska produkter med en ugns1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
kapacitet som överstiger fyra kubikmeter och
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
med en satsningsdensitet som överstiger 300
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
kilogram per kubikmeter.
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
Ingen ändring i sak
keramiska produkter per kalenderår, om verkkeramiska produkter per kalenderår
samheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
6 §.
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

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

Infört dygnsnivåer
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eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-

26.7001

-

8

U

14 kap 9 §
10 §

26.80

-

130

B

3.1b

30

B

26.80
14 kap 10 §
11 §
26.90-i

26.90

26.90-i

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.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

Anläggning för tillverkning av cement.
Ingen ändring i sak
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
Infört dygnsnivå
12 500 ton kalk per kalenderår.
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, Ingen ändring i sak
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte krita eller kalkprodukter per kalenderår
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
10 §.
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.

14 kap 11 §
12 §
26.100

26.100

-

20

C

-

26.10001

-

6

U

14 kap 12 §
13 §
26.110

26.110

-

10

C

-

26.11001

-

6

U

14 kap 13 §
14 §
26.120
-

26.120

-

25

C

26.12001

-

6

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
varor av gips per kalenderår.

3,2

55

B

Anläggning för tillverkning av asbestbaserade
produkter.

Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.

-

55

B

Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.

Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är

14 kap 14 §
15 §
26.130-i

26.130

14 kap 15 §
16 §
26.140

26.140

26.130-i

Infört även tillverkning av
asbest, tillverkning flyttad
från 13.60
Ingen ändring i sak

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

NY
TF PN

NY BESKRIVNING
Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
-

14 kap 16 §
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14 kap 20 §
26.180

26.180
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15 kap 1 §
27.10-i

2,2

A

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.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt,
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kap. 9 eller 10 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

Ingen ändring i sak
Motsvarar dagens 24.160
Infört dygnsnivå
Motsvarar dagens
24.16001

Ingen ändring
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine- Motsvarar dagens 24.100
ralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten Ingen ändring i sak
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för produktion av järn eller stål
(primär eller sekundär produktion), inklusive
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

Anläggning för att producera järn eller stål (pri- Infört dygnsnivå samt höjt
mär eller sekundär produktion), med eller utan
årsnivån
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än
21 900 ton per kalenderår.
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- 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 15 000 ton men
inte 100 000 ton per kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESRanläggning, om produktionen överstiger 15 000
ton per kalenderår.
Anläggning för
1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.

- 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 ESRanläggning, om produktionen överstiger 21 900
ton per kalenderår.
Anläggning för att
Ingen ändring i sak
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.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per
kalenderår,
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare
överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 12 000
ton råstål per kalenderår.

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
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
- Varmvalsning av mer än 120 000 ton men
högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
- Hammarsmide, om slagenergin per hammare
överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 12 000

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per
kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men
högst 500 000 ton råstål per kalenderår.

Delat upp punkten i tre.
Denna gäller bara varmvalsning, infört dygnsnivå
och höjt årsnivån
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 12 000
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 12 000
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 100 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 12 000
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av högst 100 ton per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
12 000 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
12 000 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
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
80

A

Anläggning för att behandla järnbaserade metal- Flyttat punkt 2 ovan till en
ler genom hammarsmide, om slagenergin per
ny punkt
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
Ingen ändring i sak
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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.

Flyttat punkt 3 ovan till en
ny punkt

Beskrivning

- 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 processeller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av

Infört dygnsnivå och höjt
årsnivån
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Beskrivning

Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton
stål.

smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår.
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.
Anläggning för gjutning för en produktion av
mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
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.
- 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.
Anläggning för gjutning för en produktion av
1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
6 §, eller
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 14 §.

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
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

- 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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak

Infört dygnsnivå

Ingen ändring i sak
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Beskrivning
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.

C

T

U

Anläggning för gjutning för en produktion av
mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.
Anläggning för gjutning för en produktion av
högst 10 ton järn, stål, 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.
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 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är högst
10 ton per kalenderår.

INNEBÖRD AV
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Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt
råmaterial producera mer än 1 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte gjuterier.

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.

Ingen ändring i sak

- Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller slig 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 ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt
råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
9 §.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller
koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-

- 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 ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
Ingen ändring i sak
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

Beskrivning

struken

Omfattas av 27.70-i
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struken

Omfattas av 27.80-i

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.

Infört dygnsnivå

Beskrivning
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker
genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9
eller 10 §.
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- Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller
koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9,
10 eller 11 §.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning
av legeringsmetall, för en produktion av mer än
1 000 ton bly eller kadmium 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.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000
ton bly eller kadmium 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.
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.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-

Sannolikt ingen ändring i
sak

Sannolikt ingen ändring i
sak

Infört dygnsnivå
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återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5
000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
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gera 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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Sannolikt ingen ändring i
sak

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller Anläggning för att smälta eller legera ickeIngen ändring i sak
återvinningsprodukter, inklusive framställning av järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinlegeringsmetall.
ningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
1. gjuterier, eller
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 avser gjuterier.
eller 14 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller
raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
9–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
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.
Anläggning för gjutning av andra metaller än
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för
en produktion av 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 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.
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.
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Beskrivning
- 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.
Anläggning för gjutning av andra metaller än
järn, stål, zink, aluminium och magnesium,
för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för gjutning av andra metaller än
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för
en produktion av högst 1 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.
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 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §
28.10-i

-

2,6

B

28.10-1

28.10-i1

45

28.10-2

28.10-i2

35

28.10-3

28.10-i3

20

28.10-4

28.10-i4

15

28.1001

-

4

U

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Ingen ändring i sak

Tas bort
Ersätts av 28.25

Lagrum
i MPF
AK
VK
16 kap 2 §
28.20

NY
KOD

28.20

TF

-

B

28.20-1

40

28.20-2

25

28.20-3

15

28.20-4

15

16 kap 3 §
28.25

16 kap 3 §
4§
28.30

IED

NY
TF PN

Beskrivning
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
som överstiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
- 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.

-

C

28.25-1

8

28.25-2

4

-

NY BESKRIVNING

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

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbeTagit bort undantaget för
handling av metall eller plast, om
järnfosfatering
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- 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.
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 §.

Ersätter nuvarande 28.60
och 28.6001

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Lagt in två underpunkter
utifrån 28.60 och 28.6001
med gräns på avloppsvatten. Eftersom det blir
anmälningsplikt på allt så
bör det vara årsavgift på
allt.

Finns nu ingen nedre
gräns för avloppsvatten.
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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 §.

Ingen ändring i sak

Beskrivning
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.

16 kap 4 §
5§
28.40

-

28.30-1

40

28.30-2

25

28.30-3

20

28.30-4
28.40

-

15
8

28.4001

-

2

C

4

U

- 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.
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
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
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.

Lagrum
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VK
16 kap 5 §
6§
28.50

NY
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-
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

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 §.

16 kap 6 §

-

28.50-1

40

28.50-2

25

28.50-3

15

28.50-4

10

28.50-5

25

28.50-6

15

28.50-7

10

28.50-8

8

28.60

28.6001

-

-

8

2

C

U

- 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.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbestruken
handling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten

Omfattas av 28.25
Tagit bort nedre gränsen
på avloppsvatten i punkt
28.25

Tas bort
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Beskrivning
ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

16 kap 7 §

-

28.70

-

C

28.70-1

12

28.70-2

8

28.7001

28.9501

-

2

4

U

Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av
flera än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
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

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Omfattas av 28.25

struken

Tagit bort nedre gränsen
på avloppsvatten i punkt
28.25
Järnfosfatering ingår i
punkterna ovan
Resten omfattas av punkten 28.95

Ändrad kod så att det
följer strukturen

Lagrum
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16 kap 8 §
7§
28.71

28.71

-

28.7101

-

2

16 kap 9 §
8§
28.80

28.80

-

25

B

16 kap 10 §
9§
28.90

28.90

-

15

C

16 kap 10 §
28.95

-
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-

6
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Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.

Ingen ändring i sak

Beskrivning
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.
Blästringsarbete omfattande mer än 500
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19
kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §
eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
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 §.
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 §.
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

Eftersom det ffa rör sig
om tillfälliga arbeten som
denna punkt omfattar blir
det fel att ha en AK som
innebär årsavgift
Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak

Ersätter nuvarande 28.70
förutom punkt 1 om järnfosfatering, i övrigt ingen
ändring i sak
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.
28.95-1

12

28.95-2

8

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

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §
31.10

31.10

-

120

A

17 kap 2 §
31.20

31.20

-

55

B

17 kap 3 §
31.30
17 kap 4 §
31.40-i
17 kap 5 §
31.50

31.30

-

10

C

6,8

140

A

31.50

-

140

A

17 kap 6 §
31.60

31.60

-

15

C

31.40

31.40-i

Anläggning för tillverkning av batterier eller
ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver
ingår.
Anläggning för tillverkning av batterier eller
ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
Anläggning för tillverkning av grafitelektroder
genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4 §.

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
18 kap 1 §
34.10
-

34.10

-

15

C

34.1001

-

4

U

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak
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18 kap 2 §
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18 kap 3 §
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8

C
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B

34.30-1

140

34.30-2

100

34.30-3

80

34.30-4

40

34.30-5

100

34.30-6

60

34.30-7

30
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Beskrivning
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
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

-

34.4001

-

6

U

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 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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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

Ingen ändring i sak

Beskrivning
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.

18 kap 5 §
34.50

34.50

-

36

C

18 kap 6 §
34.60

34.60

-

90

A

18 kap 7 §
34.70

-

34.70-1

B

Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta
för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

60

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor

34.70-2

18 kap 8 §
34.80

50

-

C

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.
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
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Beskrivning
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det
samma som i 7 § andra stycket.

34.80-1

25

34.80-2

12

34.80-3

8

- 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

-

34.8002

-

2

U

-

34.8003

-

2

U

18 kap 9 §
35.10

35.10

-

140

A

-

35.1001

-

70

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter
men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i
34.70 andra stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna upp till 200 liter.
Med total tankvolym avses det samma som i
34.70 andra stycket.
Övriga mekaniska verkstäder med användande
av bearbetningsvätskor (t.ex. skärvätska).
Gas- och oljeplattformar
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.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
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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.
Anläggning där det förekommer maskinell meTagit bort nedre gränsen
tallbearbetning 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.
Struken

Ingår i 34.8001

Struken

Ingår i 34.8001
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Beskrivning
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liknande åtgärd.
18 kap 10 §
35.20
-

35.20

-

8

C

35.2001

-

4

U

-

35.2002

-

4

U

Skeppsvarv
Skeppsvarv.
Båtverkstad – där reparation av mindre skador på
fritidsbåtar eller båtmotorer sker.
Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning
och/eller målning av båtbottnar förekommer.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 §

19 kap 1 §
2§
39.10-i

39.10

-

39.1001

19 kap 2 §
3§
39.15

39.10-i

6,7

75

B

-

8

U

-

B

Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår
till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton
per kalenderår. Med förbrukning avses 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.
Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår
till högst 150 kilogram per timme eller högst 200
ton per kalenderår.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10
andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,

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.
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.

Ingen ändring i sak

Tas bort.
Omfattas av punkterna
nedan

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 till-

Lagt ihop 39.40 med
denna.
Tagit bort processpecifika
uppräkningen i punkt 1.
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Beskrivning
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja,
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 §
andra stycket.

39.20-1

39.15-1

65

verkning 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 lösningsme- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer del,
än 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
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Beskrivning
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller

- 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,

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

39.20-4

39.15-4

65

39.20-5

39.15-5

55

39.20-6

39.15-6

65

39.15-7

55

NY
TF PN

39.20-7

-

-

-

19 kap 3 §
4§
39.30

39.2001

39.2002

39.2003

39.30

-

-

-

-

20

30

30

10

U

U

U

C

NY BESKRIVNING
Beskrivning
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer
än 100 ton men högst 200 ton per kalenderår i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10
andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10
andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10
andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
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- 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.
Tas bort.
Omfattas av punkterna
nedan

Tas bort.
Omfattas av punkterna
nedan
Tas bort.
Omfattas av punkterna
nedan
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

Begränsat antalet punkter
(omfattar 3, 4, 5 och 8 i
gamla beskrivningen)
Övriga omfattas av 39.50
Ingen ändring i sak för
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Beskrivning
innehåller någon kemisk produkt, som enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med riskfraserna
”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”,
”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja
eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk
olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
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ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
dessa
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
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Tas bort.

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

Omfattas av punkterna
nedan

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.

Ny punkt som omfattar
omlackering
TF som 39.30
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Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 §
andra stycket. 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 meddelats
med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 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.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i
39.10 andra stycket.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Struken

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.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
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Ingår i 39.15

Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak
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Beskrivning
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i
39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma
som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
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 som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
per kalenderår, 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.
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Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer Ingen ändring i sak
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer Ingen ändring i sak
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
- Anläggning för lagring eller annan hantering av 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificedukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-

Ingen ändring i sak

Utvecklat skrivningen i
punkt 2.
Skrivit om underpunkterna lite för att korta texten
Ingen ändring i sak
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Beskrivning
av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 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
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000
ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

40

gori 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
- Anläggning för lagring eller annan hantering av 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
1. gasformiga eller flytande petrokemiska proton vid ett och samma tillfälle.
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring - Anläggning för lagring eller annan hantering
av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
kalenderår,
per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif- enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
ter om klassificering och märkning av kemiska
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
produkter som Kemikalieinspektionen har med- hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frä- Anläggning för lagring eller annan hantering
tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reenligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500
anläggningen lagras mer än 25 000 ton men
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000
ton per kalenderår,
ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
2, om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
- Anläggning för lagring eller annan hantering av än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
1. gasformiga eller flytande petrokemiska prooch samma tillfälle.
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring - Anläggning för lagring eller annan hantering
av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalen- ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
derår,
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif- kalenderår,
ter om klassificering och märkning av kemiska
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
produkter som Kemikalieinspektionen har med- än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”fräenligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reän 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 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
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma
tillfälle.
Anläggning för lagring av
Anläggning för lagring av
Utvecklat skrivningen i
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro1. gasformiga eller flytande petrokemiska propunkt 2.
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassifi- anläggningen avser verksamhet för energiprocering och märkning av kemiska produkter som duktion eller kemisk industri och har kapacitet
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifi- för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
cerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice- tillfälle och
ras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancermeddelats av Kemikalieinspektionen har klassiframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxficerats med de riskfraser som ingår i faroklasisk” eller ”miljöfarlig”, och
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”canb) det är fråga om en verksamhet för energiprocerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstillfälle.

39.60-3
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duktion eller kemisk industri och anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett
och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle.

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

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Anläggning för lagring av
Utvecklat skrivningen i
1. gasformiga eller flytande petrokemiska propunkt 2.
dukter, 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.
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Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

U

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
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
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ÄNDRINGEN

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

Ingen ändring i sak

Beskrivning

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
40.01

40.02

-

-

35

15

B

C

Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
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 §.

Brutit ut detta ur gamla
40.10
Ändrad enhet och nivå
Tagit samma TF som
gamla 40.10

Brutit ut detta ur gamla
40.20
Ändrad enhet och nivå
Tagit samma TF som
gamla 40.20
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21 kap 5 §
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Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
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
§.
Anläggning för framställning av gasformigt
Anläggning för att uppgradera eller för att på
bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig annat sätt än genom anaerob biologisk behandenligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för överföring av bränslen till gaseller vätskeform med en total installerad tillförd
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Ingen ändring i sak

Brutit ut anaerob behandling till en ny punkt, 40.01
Ändrad enhet

Brutit ut anaerob behandling till en ny punkt, 40.02
Ändrad enhet

Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
- Gasturbin.
Anläggning för förbränning med en total installe- Anläggning för förbränning med en total installe- Ingen ändring i sak
rad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.
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.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5

- 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.
Anläggning för förbränning med en total installe- Ingen ändring i sak
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men
mindre än 50 megawatt.
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Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas,
eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §.

Anläggning för förbränning med en total installe- Ingen ändring i sak
rad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat
bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas
används.
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 megawatt.

- 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.
Anläggning för förbränning med en total installe- Skrivit om för att följa
rad tillförd effekt av
punkterna ovan
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.

Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
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Vindkraft
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.
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 10 §.
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

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Verksamhet med
Ingen ändring i sak
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 §.
Verksamhet med
Ingen ändring i sak
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

Lagrum
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-

40.10001

-

T

U

21 kap 13 §
16 §
40.110

40.110

-

15

C

21 kap 14 §
17 §
40.120

40.120

-

6

C

-

40.12001

-

4

U

-

41.9001

-

12

U

-

41.9002

-

8

U

-

41.9003

-

4

U

22 kap 1 §
45.10

45.10

-

A

NY BESKRIVNING
Beskrivning
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
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.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
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.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
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-

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 §.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
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Beskrivning
HANTERING

23 kap 1 §
50.10

-

C

50.10-1

20

50.10-2

15

-

50.1001

-

8

U

-

50.1002

-

4

U

-

50.1003

-

T

U

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan
per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

INNEBÖRD AV
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Beskrivning
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 §.

-

50.2001

-

4

U

-

50.2002

-

4

U

-

50.2003

-

5

U

- 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 avsett som
motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

-

3

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

-

2

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.

50.20-1

8

50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

8

3

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
24 kap 1 §
63.10

-

B

Hamnar
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.

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

160

63.10-2

100

63.10-3

60

63.10-4
63.10-5

20
15

-

63.1001

-
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160
100
60
30
20
15

5

U

63.20

-

15

C

-

63.2001

-

6

U

-

63.2002

-

T

U

24 kap 4 §
63.40
-

-

A

63.30-1
63.30-2

140
80

63.30-3

60

Beskrivning
- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per
kalenderår
- Allmän hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per
kalenderår
- Allmän hamn med 50 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

24 kap 2 §
63.20

24 kap 3§
63.30

NY BESKRIVNING

63.30-4
63.40

-

30
45

B

63.4001

-

8

U

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

- 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

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med Ny punkt för att fånga upp
en bruttodräktighet på högst 1 350.
hamnar med mindre farPunkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
tyg
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än
50 fritidsbåtar eller liknande
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50
fritidsbåtar eller liknande
Flygplatser
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.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
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24 kap 5 §
63.50

63.50

-

8

C

-

63.5001

-

6

U

-

63.10001

-

T

U

-

63.10002

-

12

U

-

63.10003

-

T

U

-

63.10004

-

T

U

Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med statlig väghållare.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med kommunal väghållare.
Väganläggning i drift upplåten med enskild väghållare.
Långtidsparkering med mer än 2000 platser.

-

63.10005

-

T

U

Långtidsparkering med mer än 500 platser.

-

63.10101

-

T

U

-

63.10102

-

T

U

-

63.10103

-

10

U

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar, t.ex. pendeltågsdepå.

25 kap 1 §
73.10

73.10

-

15

C

-

73.1001

-

8

U
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Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

LABORATORIER
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.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

Tas bort
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-

73.1002

73.1001

-

15

U

-

73.1003

73.1002

-

8

U

-

26 kap 1 §
74.10

73.1003

-

-

T
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Beskrivning
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000
kvadratmeter.

U

B

Ändrad kod för att punkten innan tas bort
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter.

Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
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, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

INNEBÖRD AV
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Eftersom det är samma
TF på 73.1001 och
73.1003 räcker det med en
punkt. Det finns inget
behov att dela upp de
under 5000 kvadratmeter
beroende på om det är
utbildning eller inte.
Denna punkt motsvarar
gamla 73.1001 och
73.1003
Ny punkt som omfattar de
minsta utifrån förändring i
73.1001 och 73.1003

Viss ändring i texten
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 organ-
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Beskrivning
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toxicitet 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”.
74.10-1

25

74.10-2

15

- 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.
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 §.

26 kap 2 §
74.20

74.20

-

12

C

27 kap 1 §
85.10
-

85.10

-

25

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

-

12

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20

-

10

C

85.3001

-

2

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

27 kap 2 §
85.20
-

85.4001

-

T

U

T

U

- 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.

Djursjukhus och liknande.

Ny punkt
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90.10-1

80

90.10-2

60

90.10-3

40

28 kap 2 §
90.11

80
60

90.11-3

40

28 kap 2 §
4§
90.16

6.11

60

-

90.20-1

90.16-1

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

B

90.11-1
90.11-2

90.15-i

Beskrivning

- Anslutning av fler än 100 000 personer eller
mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer eller mottagande av en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000
personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

-

28 kap 3 §
90.15-i

NY BESKRIVNING

C

20

Avloppsreningsanläggning som omfattas av
Viss ändring av texten
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.

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

B

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Dimensionerad för mer än 500 personekviva-
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- 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.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som mots-

Underpunkter och TF från
90.10

Motsvarar dagens 90.25
Tagit mellan- TF från
90.25
Viss ändring av texten
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lenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

12
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varar mer än 500 personekvivalenter men högst
2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst
500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avViss ändring av texten
loppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.

-

90.2001

-

10

U

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men
högst 200 personekvivalenter.

-

90.2002

-

8

U

Avloppsreningsanläggning som är dimensionAvloppsreningsanläggning som tar emot averad för mer än 25 personekvivalenter men högst loppsvatten med en föroreningsmängd som mot100 personekvivalenter.
svarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.

-

90.2003

-

10

U

-

90.2004

-

3

U

Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer.
Anläggning för rening av dagvatten

Viss ändring av texten
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80

90.25-2

60

90.25-3

30
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Beskrivning
Avloppsreningsanläggning som tar emot avstruken
loppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16
§, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6
kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1
eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5
eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap.
1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4
§, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 §
eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36,
38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en
annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2
§ eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio
sådana anläggningar som drivs av en eller flera
andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en
men högst tio sådana anläggningar som drivs av
en eller flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan
anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.

AVFALL
29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §

Ordförklaringar
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.
Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN
Motsvarar 90.15-i
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Beskrivning
som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma
som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.

29 kap 4 §

29 kap 1 §
48 §
90.30

29 kap 2 §
49 §
90.40
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ÄNDRINGEN

-

B

90.30-1

35

90.30-2

25

90.30-3

20

90.40

-

10

C

Mellanlagring
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen
inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

Lagring som en del av att samla in avfall
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 100 000 ton avfall som inte är avsett
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen
inte är tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton
avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig
enligt 1.
- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton
avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig
enligt 1.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

Ingen ändring i sak

-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.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
Ingen ändring i sak
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 anlägg-

Lagrum
i MPF
AK
VK

-

90.4001

-

29 kap 3 §

NY
KOD

IED

90.4002

90.45

2

-

5,5

29 kap 4 §
50 §
90.50

TF

NY
TF PN

3

U

T

U

40

B

-

B

90.50-1
90.50-2
90.50-1

NY BESKRIVNING
Beskrivning
tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år
innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är högst 10 ton.

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall,
om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
mer än totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall,
om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre
år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.

40
35

ningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten

struken

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
5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt

Ingen ändring i sak
Dessa ingår egentligen i
punkten ovan men eftersom de är många finns
ett behov att kunna särskilja dem enkelt genom
koden
Motsvarar nya punkten
90.408-i och omfattar
bara lagring i avvaktan på
återvinning eller bortskaffande. Övrig lagring går
in i punkt 90.50
Lagt till en punkt.
Eftersom 90.45 tagits bort
har även den högsta nivån
försvunnit i denna punkt.
Lagt till en underpunkt
som omfattar lagring över
50 ton med TF från punkt
90.45
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Beskrivning
avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall,
eller
5. 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 oljeavfall,
eller
5. 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 oljeavfall,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

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.

INNEBÖRD AV
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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.

Ingen ändring i sak

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.
struken

Infört U-punkt för att
fånga upp de minsta verksamheterna.

Ingår nedan under mekanisk bearbetning

Flyttas till rubriken mekanisk bearbetning och
sortering nedan. 29 kap 42
§

Beskrivning
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50
ton farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre
år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller
elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.

U

B

NY BESKRIVNING

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.

Den gamla beskrivningen
stämmer inte med MPF
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Ingår nedan under mekanisk bearbetning

Flyttas till rubriken mekanisk bearbetning och
sortering nedan 29 kap
43§

Beskrivning
- Den hanterade avfallsmängden är större än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 §.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 7 §
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29 kap 8 §
44 §
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90.90
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Anläggning för yrkesmässig förbehandling av
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som
består av ingrepp i komponenter eller utrustning
som innehåller isolerolja.

B

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30
eller 50 §.

Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
Ingen ändring i sak
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.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt

- 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.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda

29 kap 9 §
40 §
90.100

29 kap 10 §
41 §

-

90.100-1

80

90.100-2

40
-

C

Flyttas till rubriken mekanisk bearbetning och
sortering nedan
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
Ingen ändring i sak
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Mekanisk bearbetning och sortering

Ingen ändring i sak
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avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

Lagt till en underpunkt för
att fånga upp tillfälliga
verksamheter

- 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.

- 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 byggnadseller anläggningsandamål
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.

Beskrivning

B

29 kap 43 §
90.80

29 kap 11 §
45 §
90.119
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50

- 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.
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.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.

Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak

Ingen ändring i sak

Uttjänta motordrivna fordon
Anläggning för återvinning av avfall genom
sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss- Ingen ändring i sak
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.

- Den hanterade avfallsmängden är större än

- Den hanterade avfallsmängden är större än
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Beskrivning
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom
sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar
som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).

C

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss- Lagt till punkten 2
igt 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
Förbereda avfall för återanvändning

C
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Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa.

Återvinning för anläggningsändamål
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.
Användning för anläggningsändamål av avfall på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken 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.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggIngen ändring i sak
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om förorenings- Mycket tillfällig verkrisken är ringa.
samhet, bör därför vara T

Ingen ändring i sak
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struken

Omfattas av en ny punkt
90.406-i

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 §

Den högsta nivån är ändrad. Detta innebär att det
inte finns något behov av
underpunkter. Tar TF från
den sista punkten

Beskrivning
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
30 §.
Anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15,
30, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall om den tillförda mängden
avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
90.150 eller 90.240.

Tas bort
Slås samman med
90.17001
Delar av denna borde
omfattas av 90.171
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Anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än parkoch trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.

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 §

Ingen ändring i sak

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst
500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.

- 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.
Behandling av icke-farligt avfall genom bioloSlagit ihop 90.16001 och
gisk behandling, om
90.17001
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.

Beskrivning

Anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden
park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per
kalenderår.

Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 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.

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.

Infört dygnsnivå
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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.

Infört dygnsnivå

Beskrivning
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 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.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

- 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.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
Ingen ändring i sak
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall Ingen ändring i sak
förbränns, om verksamheten inte är tillståndsförbränns, om den tillförda mängden avfall är
pliktig enligt 19 §.
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, Samförbränningsanläggning där icke-farligt
Ingen ändring i sak
om den tillförda mängden avfall är större än 100 avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
000 ton per kalenderår.
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förenergiåtervinns, eller
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förAvfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
Ingen ändring i sak
bränns, om den tillförda mängden avfall är större avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
än 100 000 ton per kalenderår.
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förenergiåtervinns, eller
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, Samförbränningsanläggning där icke-farligt
Infört timvärde
om den tillförda mängden avfall är större än
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
18 000 ton per kalenderår.
är
I den tillförda mängden inräknas inte
1. mer än 3 ton per timme, eller
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
energiåtervinns, eller
kalenderår.
2. rent träavfall som energiåtervinns.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
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Beskrivning
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 §.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större
än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 §.

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
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.
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.
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.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, Samförbränningsanläggning där icke-farligt
om den tillförda mängden avfall är större än 50
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
ton per kalenderår.
är
I den tillförda mängden inräknas inte
1. högst 3 ton per timme, eller
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kaenergiåtervinns, eller
lenderår.
2. rent träavfall som energiåtervinns.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavTillståndsplikten gäller inte om verksamheten är fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förtillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
ordningen (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.

- 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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Infört timvärde

Ny punkt om animaliskt
avfall

Ny punkt om animaliskt
avfall

Ingen ändring i sak
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Beskrivning

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större
än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
Ingen ändring i sak
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.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24
eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där
endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200,
90.210, 90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där
endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall
än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23,
25 eller 27 §.

- 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.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanSlagit ihop 90.230 och
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes90.231
mässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Ingen ändring i sak
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
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanSlagit ihop 90.23001 och
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 90.23101
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förIngen ändring i sak
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

struken
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där
endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall
än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där
endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Tas bort
Slagit ihop 90.23001 och
90.23101

Animaliska biprodukter
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-,
kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7
kap. 1 §.

Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än Skrivit om så att det gäller
genom biologisk behandling eller förbränning,
allt animaliskt avfall.
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
Infört dygnsnivå

- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska
biprodukter.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliska biprodukter.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.
Anläggning för förbehandling av animaliska
biprodukter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
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.

Skrivit om så att det gäller
allt animaliskt avfall.

struken

Ingår i punkten ovan

Tagit bort nedre nivå
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Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

Deponering
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.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

- 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.
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.

Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än
inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av annat avfall än
inert eller farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller
41 §.

Viss ändring av texten

Viss ändring av texten

För hög TF. Många platser är tillfälliga och
kanske inte aktuella varje
år
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.

Ingen ändring i sak

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 §.

Ingen ändring i sak
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INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
35, 36 eller 41 §.

- 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.
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 större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton per kalenderår.

- 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.
Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs Ingen ändring i sak
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är större än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller
41 §.

- 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
Deponering av farligt avfall, om
Ingen ändring i sak
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 §.

Ingen ändring i sak
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Anläggning för deponering av farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.

Deponering av farligt avfall, om deponeringen
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.

Ingen ändring i sak

- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall 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.

- 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.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts Ingen ändring i sak
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

Beskrivning
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Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller
44 §.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall som består av uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39,
40, 42 eller 44 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och

Uppgrävda massor
struken

Ny punkt för att fånga upp
gamla deponier
Ingår i nya punkten
90.435-i

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 §.

Ändrad högstanivå

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 §.

Ingen ändring i sak

Finns därför inget behov
av underpunkter.
TF från den lägsta nivån

Måste vara TF timavgift
eftersom verksamheten är
tillfällig
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2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36,
37, 38, 39 eller 40 §.
29 kap 45 §
39 §
90.375

90.375

-

90.382

29 kap 38 §
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90.381

29 kap 46 §
27 §
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-

29 kap 47 §
29 §
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29 kap 48 §

90.400

C
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90.380-1
90.380-2
29 kap 28 §
90.383

15

20

-

90.391

-

B

-

Anläggning för behandling av farligt avfall, om
avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som
leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.
- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.

20

8

Konvertering av smittförande avfall
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

C

50
20
90.383

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

B

C

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

B

Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
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 §.
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 §.
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
struken

Ändrad beskrivning

Ny punkt

Ändrade gränser

Ny punkt

Ingen ändring i sak

Omfattas av övriga paragrafer som innebär återvinning eller bortskaffande av farligt avfall
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- Mer än 75 000 behandlade enheter.
- Högst 75 000 behandlade enheter.

29 kap 49 §
66 §
90.405-i

90.405

90.405-i

5.3aiiv

40

B

29 kap 50 §
65 §
90.406-i

90.406

90.406-i

5.3av,
5.3biiv

50

B

Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Anläggning för att bortskaffa annat avfall än
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
Ingen ändring i sak
farligt avfall genom
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
1. biologisk behandling,
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam2. fysikalisk-kemisk behandling,
heten avser
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
1. biologisk behandling,
4. samförbränning eller behandling av slagg eller 2. fysikalisk-kemisk behandling,
aska.
3. behandling innan förbränning eller samförTillståndsplikten gäller endast om den tillförda
bränning
mängden avfall är större än 12 500 ton per ka4. behandling i anläggning för fragmentering av
lenderår.
metallavfall, eller
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 5. behandling av slagg eller aska.
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 §
eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna, eller en anläggning Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
Infört dygnsnivå
att återvinna eller bortskaffa, annat avfall än
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
farligt avfall genom biologisk behandling, förbe- avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
handling av avfall för förbränning eller samför750 ton per kalenderår och verksamheten avser
bränning, behandling av slagg eller aska eller
1. biologisk behandling,
fragmentering av metallavfall, om
2. behandling innan förbränning eller samför1. den tillförda mängden avfall är större än
bränning
18 500 ton per kalenderår, eller
3. behandling i anläggning för fragmentering av
2. den tillförda mängden avfall är större än
metallavfall, eller
25 000 ton per kalenderår och verksamheten
4. behandling av slagg eller aska.
består av endast anaerob biologisk behandling.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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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.

Ingen ändring i sak

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.

Ingen ändring i sak

Beskrivning
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
annat avfall än farligt avfall, om den mängd
avfall som tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
annat avfall än farligt avfall, om den mängd
avfall som tillförs anläggningen är större än 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500
ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och
49–52 §§.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
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.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den
farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordverksamheten avser
ningen (2011:927), om den tillförda mängden
1. biologisk behandling,
farligt avfall är större än 2 500 ton per kalen2. fysikalisk-kemisk behandling,
derår.
3. materialåtervinning av lösningsmedel
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 4. materialåtervinning av oorganiskt material,

Ingen ändring i sak

Infört dygnsnivå
Skrivit ut vad koderna
betyder
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Beskrivning
tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.

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 större än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

- 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.

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

-

29 kap 55 §
71 §
90.440

A

90.440-1

225

90.440-2

140

90.440-3

65

-

29 kap 56 §
72 §
90.450

90.450-1

90.450-2

NY
TF PN

B

55

40

NY BESKRIVNING

INNEBÖRD AV
ÄNDRINGEN

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer
från andra inrättningar och den tillförda mängden
avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54
§§.

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.

Tagit bort att huvuddelen
ska komma från andra
inrättningar

- Om huvuddelen av det avfall som avses bli
behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 25 000 ton per kalenderår.
- Om huvuddelen av det avfall som avses bli
behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår.
- Om huvuddelen av det avfall som avses bli
behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer
från andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,
18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.

Beskrivning

- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton farligt
avfall per kalenderår, om huvuddelen av det
avfall som avses att bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
mer än 50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall

- 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.

Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den Tagit bort att huvuddelen
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
ska komma från andra
kalenderår.
inrättningar
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
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Beskrivning
per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer
från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver
i djupt bergförvar.

men högst 1 000 ton per kalenderår

- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton
per kalenderår

-

120

A

5.6

120

A

Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt
avfall.

90.457

-

65

A

Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §.

90.458

-

80

B

Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall. Underjordsförvara icke-farligt avfall

90.454-i

90.408-i

5.5

40

Permanent lagring av kvicksilveravfall med
Ingen ändring i sak
minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Ingen ändring i sak
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
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.

B
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Ingen ändring i sak
Ingen ändring i sak

Motsvaras av dagens
90.45
Tagit TF från 90.45

Fartygsåtervinning
29 kap 57 §
90.451

90.451

-

20

A

Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt Ny punkt
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

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

NY
TF PN

NY BESKRIVNING
Beskrivning

29 kap 61 §
58 §
90.460

90.460

-

100

A

Anläggning för behandling av högaktivt radioak- Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, sluttivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt
lagring av radioaktivt avfall.
avfall.

29 kap 62 §
59 §
90.470

90.470

-

100

A

Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärnbränsle,
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 61 §.

29 kap 60 §
90.480

90.480

-

227

A

29 kap 61 §
90.485

90.485

-

137

B

29 kap 62 §
90.500-i

90.500-i

6.9

137

B

29 kap 63 §
90.510

90.510

-

137

B

29 kap 64 §
90.520

90.520

-

20

C

30 kap 1 §
92.10

30 kap 2 §
92.20

92.10

-

-

15

B

C
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Ingen ändring i sak

Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt
Ingen ändring i sak
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
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
Ny punkt
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är mer än 100 000 ton
TF från avgiftsförordningen
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
Ny punkt
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är högst 100 000 ton
TF från avgiftsförordningen
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk Ny punkt
lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutTF från avgiftsförordsläppsförordningen (2013:250)
ningen
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk Ny punkt
lagring av koldioxid från anläggningar som inte
är tillståndspliktiga enligt 62 §
TF från avgiftsförordningen
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp- Ny punkt
lig för geologisk lagring av koldioxid
TF från SKL

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
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.

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

92.20-1
92.20-2

10
4

92.20-3

4

NY
TF PN

-

92.2001

-

T

U

30 kap 3§
92.30

92.30

-

8

C

-

92.10001

-

10

U

NY BESKRIVNING
Beskrivning
- 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.
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.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

-

10

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

-

6

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

U

TEXTILTVÄTTERIER
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. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 §.
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.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

B

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.

93.10

-

10

C

-

93.1001

-

8

U

-

93.1002

-

6

93.20

-

15

31 kap 1 §
93.10

32 kap 1 §
93.20

T

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
-

100.1001

-

12

U
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Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Ingen ändring i sak
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 §.

Det är för stor variation i
behov enligt denna punkt
för att motivera årsavgift

Lagrum
i MPF
AK
VK

NY
KOD

IED

TF

NY
TF PN

NY BESKRIVNING
Beskrivning
mer än 10 ton pulver per kalenderår.

-

100.1002

-

6

U

-

101.1001

-

12

U

-

101.1002

-

6

U

-

101.1003

-

2

-

101.1004

-

15

U

-

101.1005

-

6

U

-

101.1006

-

2

T

T

U

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
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
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

-

102.1004

-

T

U

Försäljning av kemiska produkter – primärleverantörer
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

INNEBÖRD AV
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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

NY
KOD

T
F

NY
PN
TF

Beskrivning

NY BESKRIVNING
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HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
38 §
punkt 3

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer
än 50 elever

200.1001

10

AH

200.1002

7

AH

200.1003

7

AH

38 §
punkt 3

200.1004

7

8

AH

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola

38 §
punkt 3
38 §
punkt 3
38 §
punkt 3
45 §
punkt 2

200.1005

4

6

AH

Förskola

200.1006

2

3

AH

Förskoleklass, öppen förskola

3

AH

45 §
punkt 3

200.1007
200.1007

200.1008

T

UH

200.2001

T

UH

200.2002

2

AH

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
högst 50 elever
Internationell skola

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar
med specialundervisning tex kemi och fysik
ingår ej)
Struken

Ingår i den övre

Struken

Ingår i den under

Grundskola inklusive integrerade fritidshem,
grundsärskola, förskoleklass, specialskola, sameskola och internationell skola

Öppen förskola

Förskoleklass ingår i
200.1004

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej integrerade i skolbyggnaden.
Familjedaghem
Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor.
Fritidsverksamhet och öppen fritidsverksamhet.

Flyttad till 200.1007

Lagrum
i FMH

AK

NY
KOD

NY
PN
TF

T

UH

Fritidsgård och liknande.

AH

Skönhetsvård och liknande
Solarium.

Beskrivning

45 §
punkt 3

200.2003

10 §
(SSMFS)
45 §
punkt 6

200.3001

T

200.3002

T

UH

45 §
punkt 6

200.3003

T

UH

45 §
punkt 2
38 §
punkt 1

200.4001

T

6

UH

200.4002

2

3

AH

45 §
punkt 6
45 §
punkt 6

200.4003

T

UH

200.4004

T

UH

Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande
>5 boende.
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skärande eller
stickande verktyg, t.ex. tatuering, akupunktur,
piercing, fotvård eller liknande.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
Övriga alternativa behandlingar.

45 §
punkt 5
38 §
punkt 2

200.5001

T

UH

Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

45 §
punkt 5
HVMFS

200.2002

T
F

3

AH
200.5002-1
200.5002-2

8
4

200.5003

3
200.5004

NY BESKRIVNING

Skönhetsvård, t.ex. hudvård, manikyr, pedikyr
och liknande som inte innebär risk för blodsmitta
genom användning av skärande eller stickande
verktyg.
Frisersalong.

Lokaler för vård eller annat omhändertagande.
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk
för blodsmitta på grund av användningen av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg
eller liknande skärande eller stickande verktyg.

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.

4

UH

8

UH

Strandbad.
EU-bad
Boende

INNEBÖRD AV
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Lagrum
i FMH

AK

NY
KOD

T
F

NY
PN
TF

45 §
punkt 1
45 §
punkt 1
45 §
punkt 1
45 §
punkt 1
45 §
punkt 4

200.6001

10

6

200.6002

T

UH

200.6003

T

UH

200.6004

T

UH

200.6005

T

45 §
punkt 5
45 §
punkt 4
45 §
punkt 4

200.6006

T

200.6007

45 §
punkt 7

NY BESKRIVNING

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom kommunen.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500
lägenheter inom kommunen.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200
lägenheter inom kommunen.
Bostäder med högst 25 lägenheter kommunen.

Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter.

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, kriminalvård

UH

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
Camping/stuganläggning.

T

UH

Bed & breakfast.

Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt
boende.

200.6008

T

UH

Övrigt tillfälligt boende.

200.7001

T

UH

Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur.

6

UH

Beskrivning

UH

Övriga byggnader med lägenheter.

200.8001

T

UH

Vandrarhem ingår i
samma som bed & breakfast.

Ingår i den övre.

Offentliga arrangemang
-
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Offentliga arrangemang.

1

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

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)
Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet
Antagen av kommunfullmäktige 2019-mm-dd, § x
Enligt 16 a § Strålskyddsförordningen (1988:293) får Kommunfullmäktige meddela
föreskrifter om avgift för kostnader för tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal
nämnd.
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter
om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.
Inledande bestämmelser
1 § Avgift ska betalas enligt denna taxa föreskrift för Upplands-Bro kommuns kostnader för
tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen.
2 § Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun bedriver verksamhet i vilken
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om anmälningsplikt.
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning
av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
4 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa föreskrift antagna timavgifterna timtaxa med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.
Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn
6 § Avgift enligt denna taxa föreskrift tas ut för handläggning av anmälan och tillsyn av
solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen (1988:293)(2018:506). Avgiften bestäms
genom att handläggnings- eller tillsynstiden multipliceras med timtaxan.
7 § Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat eller att
handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt strålskyddslagen
eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.
Timtaxa och timavgift
8 § Timavgiften är 1 280 kronor vid tillämpning av denna taxa föreskrift. Timavgift tas ut för
varje påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller

2

tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har
använt för hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av
ett ärende eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande
och administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller
tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två
timmar. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Dröjsmålsavgift
9 § Om inte avgift enligt denna taxa föreskrift betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3, 6
och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut.
___________________________________________________________
Denna taxa gäller från den 1 januari 2019. I ärenden som rör anmälan tillämpas taxan på
ärenden som kommer in efter denna dag.
Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av
anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den
tidigare gällande taxa. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxa för den
handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020.

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

Taxa Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer
Antagen av kommunfullmäktige 2019-mm-dd, § X
Enligt 19 § Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen meddela
föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller kommunernas
tillsynsverksamhet.
Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa föreskrift erläggs för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
2 § Beslut om avgift enligt denna taxa föreskrift fattas av bygg- och miljönämnden. Betalning
av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
3 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.
4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i
denna taxa föreskrift antagna timavgifterna timtaxa med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.
5 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
6 §. Avgift enligt denna taxa föreskrift bestäms genom att handläggnings- eller tillsynstiden
multipliceras med timtaxan.
7 §. Timavgiften Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna taxa föreskrift.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med
handläggnings- eller tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid byggoch miljönämnden har använt för hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår
bl.a. tiden för inläsning av ett ärende eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med
parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl.
kontroller, restid, beslutsskrivande och administration i övrigt samt eventuell föredragning i
nämnden. I handläggnings- eller tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar. För inspektioner och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan

19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
___________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av
anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den
tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för
den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020.

TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-10-09

KS 18/0495
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om markanvisning
för bostäder som planeras att byggas i form av
byggemenskap
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
•

Kommunens antagna riktlinjer för markanvisning ger också förutsättningar
för byggemenskaper att inkomma med ansökningar och tilldelas
markanvisning.

Sammanfattning
Den 3 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska fatta
ett principbeslut om att en byggemenskap ska kunna få en markanvisning i
kommunen för att kunna bygga bostäder.
Förslaget är intressant att beakta i framtida fall då markanvisning av kommunal
mark för bostäder blir aktuellt. Kommunens antagna riktlinjer för
markanvisning ger också förutsättningar för byggemenskaper att inkomma med
ansökningar. Hitintills har dock inga riktade förfrågningar från
byggemenskaper inkommit till kommunen.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse 2019-10-09



Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal - Antagen av
Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 2



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges 2018-12-19 §159 medborgarförslag om markanvisning för bostäder som planeras att
byggas i form av byggemenskap

Ärendet
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget

Den 3 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska fatta
ett principbeslut om att en byggemenskap ska kunna få en markanvisning i
kommunen för att kunna bygga bostäder.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 18/0495

En byggemenskap är: en grupp privatpersoner går ihop och planerar sina egna
framtida bostäder, antingen själva eller tillsammans med en etablerad
byggaktör. Fördelarna för medlemmarna i byggemenskapen blir att man får ett
bättre inflytande över sitt framtida boende.
Förslagsställaren föreslår att Upplands-Bro kommunen fattar ett principbeslut
att en byggemenskap skall kunna få en markanvisning i kommunen för att
kunna bygga bostäder.
Kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Kommunstyrelsen antog 2016-02-03 riktlinjer för markanvisning och riktlinjer
för exploateringsavtal. Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar
(2014:899) anger att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar som
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Av riktlinjerna framgår också principerna för hur en markanvisning ska
genomföras.
Det dominerande tillvägagångssättet i Upplands-Bro kommun är
markanvisning via direktanvisning. Kommunen är dock öppen för att använda
sig av både anbudsförfarande och tävlingsförfarande där kommunen finner det
lämpligt. Markanvisningar beslutas av kommunstyrelsen.
Ansökningsprocessen

En ansökan om markanvisning ska vara skriftlig och tydligt redovisa
exploatörens syfte och inriktning. I de fall kommunen har angett specifika
villkor för ett område ska exploatören redovisa hur de avser att uppfylla dessa.
I de projekt där kommunen tillämpar markanvisning ska en skriftlig
dokumentation redovisas i urvalsprocessen. I beslutet redovisas uppgift om
vilka intressenter som varit med i processen och bedömningen av den vinnande
aktören.
Kommunen utvärderar hur exploatören genomfört tidigare projekt. Kommunen
kan även ta referenser från andra kommuner.
Kommunen bedömer byggherrens ekonomiska stabilitet och möjlighet att
genomföra ett projekt. Idé, kvalitet, exploateringsekonomi och tidsaspekt är
viktiga fördelar för exploatören, samt hur exploatören beaktar de kommunala
styrdokument som redovisas i riktlinjerna. Kommunen ser med fördel att
nytänkande, engagemang och långsiktig hållbarhet är i fokus.
Principer för markprissättning

Kommunens mål är att mark säljs eller upplåts till ett marknadsmässigt pris. En
oberoende värderare ska normalt upprätta en värdering av marken.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 18/0495

Samhällsbyggnadskontorets slutsatser

Förslaget är intressant att beakta i framtida fall då markanvisning av kommunal
mark för bostäder blir aktuellt. Kommunens antagna riktlinjer för
markanvisning ger också förutsättningar för byggemenskaper att inkomma med
ansökningar och tilldelas markanvisning. Hitintills har dock inga riktade
förfrågningar från byggemenskaper inkommit till kommunen.

Barnperspektiv
Ärendet har beaktat barnens bästa. En god och varierad bostadsmiljö för barnen
är prioriterad.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
• Medborgarförslag - Markanvisning för bostäder som planeras att byggas i
formen av byggemenskap.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren

3 (3)

Kommunfullmäktige
Upplands-Bro Kommun
196 81 Kungsängen

Kungsängen 2018-12-03

Meborgarförslag; Markanvisning för bostäder som planeras att byggas i
form av byggemenskap.
Bakgrund: Bostadsbristen i Sverige driver fram nya koncept för att kunna
bygga bostäder.
I Göteborg, Malmö och Björkhagen finns redan byggemenskaper.
En byggemenskap är: en grupp privatpersoner går ihop och planerar sina
egna framtida bostäder, antingen själva eller tillsammans med en etablerad
byggaktör. Fördelarna för medlemmarna i byggemenskapen blir att man får
ett bättre inflytande över sitt framtida boende.
Senast i Bredäng har ett projekt möjliggjorts för en byggemenskap. (30 till
40 nya bostäder, i ett flerbostadshus på fyra till sju våningar)
Källa: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-greppet-bygg-bostader-medkompisarna/repreg!VWu7wv3J6l7AcJwCJNdvg/
Intresseanmälningar har varit möjliga att lämna fram till den 31/8 – 2018.
I Uppsala planeras det också för en bygggemenskap: https://byggemenskapgarden.com/
huset planeras stå färdigt 2021, med 21 LGH. Källa: Föreningen, Byggemenskap Gården i Uppsala på Facebook.
Jag föreslår därför att;
Upplands-Bro kommunen fattar ett principbeslut att en byggemenskap skall
kunna få en markanvisning i kommunen för att kunna bygga bostäder.
Med vänlig hälsning

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-10-30

KS 19/0058

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att årligen utse
den eller de vackraste byggnaderna i UpplandsBro
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
•

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsatt utreda
förutsättningarna för att införa en återkommande utmärkelse samt
omfattningen av en sådan utmärkelse.

Sammanfattning
Den 26 januari 2019 inkom medborgarförslag om att årligen utse den vackraste
byggnaden i Upplands-Bro. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att i
samband med kommunens expansion så behöver utformning av bebyggelsen
samt estetik uppmärksammas. Förslagsställaren lämnar inga ytterligare
synpunkter på villkor för själva utmärkelsen
Samhällsbyggnadskontoret delar förslagsställarens uppfattning att utformning
och estetik är vikta aspekter i byggandet i kommunen. Förutsättningarna för att
införa en utmärkelse i Upplands-Bro kommun behöver därför utredas vidare
innan ett slutligt ställningstagande.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse 30 oktober 2019



Medborgarförslag 26 januari 2019 – Årligen utse den vackraste
bygganden i Upplands-Bro



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-06 § 5

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget

Den 26 januari 2019 inkom medborgarförslag om att årligen utse den vackraste
byggnaden i Upplands-Bro. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att i
samband med kommunens expansion så behöver utformning av bebyggelsen
samt estetik uppmärksammas. Förslagsställaren lämnar inga ytterligare
synpunkter på villkor för själva utmärkelsen

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

Datum

Vår beteckning
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KS 19/0058

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontorets synpunkter

Samhällsbyggnadskontoret delar förslagsställarens uppfattning att utformning
och estetik är vikta aspekter i byggandet i kommunen.
Som förslagsställaren påpekar så har ett antal kommuner i Stockholms län
redan motsvarande utmärkelser (Solna, Södertälje, Järfälla, Täby, Haninge,
Nacka, Huddinge, Stockholm). Dessa kommuner är dock betydligt större till
befolkning och byggande i absoluta tal jämfört med Upplands-Bro kommun.
Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att införande av en utmärkelse
förutsätter att det finns en volym i byggande som också sporrar till viss
konkurrens mellan objekten som tävlar om utmärkelsen. En utmärkelse bör
också omfatta fler objekt än enbart byggande av hus. Som inspiration för hur
en inriktning av en utmärkelse kan utformas så kan exempel hämtas från några
av kommunerna i Stockholms län.
Solna stad delar årligen ut ett stadsmiljöpris. Begreppet stadsmiljöpris ger
utrymme för att dela ut pris i lite bredare bemärkelse än enbart byggnader.
Mottagare av priset kan vara person, företag, institution eller sammanslutning,
som på ett betydelsefullt sätt medverkat till byggnadens, anläggningens eller
åtgärdens konstnärliga kvalitet eller estetiska effekt.
Nacka kommun delar ut en stadsbyggnadsutmärkelse. Priset delas ut till ett
byggnadsverk från föregående år som utmärker sig genom särskild god
gestaltning. Det kan gälla enskilda byggnader - både helt nya och
ombyggnation av befintliga - och offentliga miljöer.
Huddinge kommun delar ut byggnadspris till en byggnad, ombyggnad,
anläggning eller annan åtgärd som byggts klart under de senaste 48 månaderna
för det år priset avser. Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell
utformning som många ser eller använder, en ombyggd idrottshall, en byggnad
som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats, park eller en
mötesplats.
Järfälla kommun delar ut årets byggnadsmärke. Syftet är att uppmärksamma
god arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i kommunen. Priset kan ges
till nya byggnader och anläggningar alternativt för vården av kulturhistoriskt,
miljömässigt eller konstnärligt värdefulla byggnader och anläggningar i
kommunen.
För att fortsatt pröva förutsättningarna för att införa en utmärkelse i UpplandsBro kommun så föreslår därför Samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen
- ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för
att införa en återkommande utmärkelse samt omfattningen av en sådan
utmärkelse.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 19/0058

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Ärendet är framskrivet med hänsyn till barnens bästa. Utformningen av
offentliga miljöer är viktig för både vistelse och upplevelser.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Medborgarförslag 26 januari 2019 – Årligen utse den vackraste bygganden
i Upplands-Bro
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 26 januari 2019 16:11
Kommun
Medborgarförslag om att årligen utse den eller de vackraste byggnaden
i Upplands-Bro

Medborgarförslag till Upplands-Bro kommun

Att årligen utse den vackraste byggnaden i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro är sedan många år en av Stockholms läns mest expansiva kommuner.
Den politiska enigheten om detta har under hela denna tid varit stor. Expansionen har dessutom i
stor sett gått bra och inte mött större protester bland medborgarna.
I samband med den fortsatta expansionen är det viktigt att fokus också läggs på utformningen av
bebyggelsen och att också uppmärksamma det estetiska i samband med fortsatt utbyggnad.
Föreslår därför att Upplands-Bro kommun årligen utser den vackraste byggnaden. Det finns
många kommuner som sedan många år använder sig av detta tex. Nacka.
Har inga synpunkter om byggnaden skall vara ny eller gammal och om det i så fall skall vara två
olika utmärkelser eller ej utan anser att Upplands-Bro kommun själva skall utforma utmärkelsen
eller priset.

Mvh

Stäket den 27 januari 2019

Almare Stäket : en plats, en borg, en gård
Historien om en plats, en borg och en gård som kan länkas till många historiska händelser i Sverige
Få enskilda platser har betytt lika mycket för Sveriges historia som Almare Stäket. Dess historia - borgen, gården,
ön, holmen och dess närmaste omgivningar - utgör ett fascinerande mellansvenskt mikrokosmos, vars förflutna
avspeglar hela den färgstarka och växlingsrika historia som förknippas med termer som medeltid, Vasatid,
stormaktstid och frihetstid, nyklassicism och också händelser under andra världskriget.
Några av de hårdaste och bittraste väpnade uppgörelserna i det svenska förflutna har utkämpats här. I mångt
och mycket präglade striderna om Almare Stäket den svenska rikshistorien i ett av dess mest avgörande skeden, mitt
i skärningspunkten mellan medeltiden och tidigmodern tid.
Det tar bara några minuter att förflytta sig mellan kulturellt värdefulla lämningar i och kring Stäksön, men den som
unnar sig tid till detta får en ovanligt stor portion kunskap av nationell relevans. Att analysera Almare Stäket är som
att vandra igenom en grundkurs i svensk historia, med huvudpersonerna och de tidstypiska projekten i förgrunden.
https://www.adlibris.com/se/bok/almare-staket-en-plats-en-borg-en-gard-9789188435378

TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-10-28

KS 18/0408
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om utformningen av
den stora gräsytan mellan Finnstastigen och
Fjärilsstigen i Bro
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
•

Förslaget beaktas vidare i det fortsatta planarbetet som avser Södra Finnsta.

Sammanfattning
Den 15 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om vad som skulle kunna
göras med den stora gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen (vid café
Mazarin och pizzerian). Förslagsställaren föreslår att ytan skulle kunna göras
om till vildängsytor med lättskötta ängsväxter. En sådan åtgärd skulle främja
den biologiska mångfalden.
Förslaget är intressant att beakta vidare i fortsatt planering av området. Hur den
utpekade ytan som kommunen äger och som förslagsställaren avser bäst
disponeras och används kommer det fortsatta planarbetet för Södra Finnsta att
pröva och lämna förslag till beslut.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse 2019-10-28



Protokollsutdrag kommunstyrelsen beslut 2016-02-03 §5 – planuppdrag
södra Finnsta

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Medborgarförslaget

Den 15 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om vad som skulle kunna
göras med den stora gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen (vid café
Mazarin och pizzerian). Förslagsställaren föreslår att ytan skulle kunna göras
om till vildängsytor med lättskötta ängsväxter. En sådan åtgärd skulle främja
den biologiska mångfalden.
Den yta som förslagsställaren avser ägs av kommunen och är planerad för
parkering, park och handelsändamål (stadsplan beslutad 1971). Ytan framgår
av kartbilden nedan.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 18/0408

Samhällsbyggnadskontorets svar

Förslaget är intressant att beakta vidare i fortsatt planering av området.
Utveckling av kommunens gröna ytor, parker och naturmark är viktigt att
säkerställa i både befintliga bostadsområden samt i områden som är under
utveckling. Förslagsställaren lyfter också frågan att tillgodose den biologiska
mångfalden.
Kommunstyrelsen beslutade 3 februari 2016 §5, att ge planuppdrag som avser
utveckling av området södra Finnsta. Planuppdraget avser fastigheter som
Hembla äger – primärt ytorna utmed Enköpingsvägen som kan utvecklas till en
gata med exempelvis stadsradhus. I planuppdraget så ingår även det område
som förslagsställaren pekar på som ägs av kommunen. Även andra kommunala
markytor ingår i planuppdraget för södra Finnsta..
Hur den utpekade ytan som kommunen äger och som förslagsställaren avser
bäst disponeras och används kommer det fortsatta planarbetet att pröva och
lämna förslag till beslut.

Barnperspektiv
Utveckling av grönytor i befintliga eller nya områden är viktigt för barnens
men också allas välbefinnande och upplevelser.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 18/0408

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Bilagor
1. Medborgarförslag 2018-10-15 - vad som skulle kunna göras med den stora
gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Tekniska avdelningen

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Datum

2019-10-28

Vår beteckning

KS 19/0008

Er beteckning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Övergripande mål och budget 2020 - med
planering för 2021-2022
Förslag till beslut

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60

2.

Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 13 november 2019.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019.

6.

Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020.

8.

Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.

9.

Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2020.
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Datum

2019-10-28

Vår beteckning

KS 19/0008

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har
13 november 2019 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2020
och inriktning för 2021-2022.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28 med
bilaga; Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–
2022.

•

Nämndernas budgetsförslag, i akt.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2020.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har
13 november 2019 lagt fram förslag till övergripande mål och budget för 2020
med planering för 2021–2022.
Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den
4 november och 11 november 2019.

Barnperspektiv
De flesta verksamheterna i budgeten berör barn och unga direkt eller indirekt.
Dagens satsningar skapar goda förutsättningar för ett hållbart Upplands-Bro.
Att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor är trygga är prioriterat. I
och med att kommunen har en ekonomi i balans som säkerställer skyddet av
kommunens tillgångar och åtaganden, försäkras att dagens skattebetalare
betalar för dagens konsumtion och inte för över kostnader på nästa generations
skattebetalare.
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk
utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. För att alla elever ska
kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till förskola och skola.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
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1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger
plats
Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår
vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor
som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling. Samtidigt står
Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.
Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom
områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för
offentlig sektor. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan
också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om
ett innovativt ledarskap som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.
Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som trycket
är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser.
Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för
befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande
tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt
som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer
krav på nya lösningar och på effektiviseringar.
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam
och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre
livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa en
företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Vi vill även utveckla service och nytta så att
varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.
Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de
beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den
politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med
kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till
beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare.
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett
fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna
sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på
den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att
arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen.
Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland annat
genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för barn som är i
eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola,
socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika
frivilligorganisationer.
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Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi vill
stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi satsar på att skapa valfrihet och
hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av förskola och
skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som
driver verksamheterna.
Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och
landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är
också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla
åldrar.
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt växer
med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen.
Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda.
Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud
av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande
boendemiljöer.
I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och
respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till en av Sveriges
företagsvänligaste kommuner för nionde året i rad, något som åren framöver är
avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor från bidrag och
utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets insatser
tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa
kommunens behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.
I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations
invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men också trygghet och
värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i
stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skoloch förskolelokaler. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta
attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i
Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt
välmående.
Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark. I
Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får en
värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett
äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.
Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där
ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och behov
står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och verka.
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2 Så här styrs Upplands-Bro
2.1 Vision och övergripande mål
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035.
Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i ett
strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur
Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för invånarna.
Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt verka för
social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att
lyckas att leverera service och nytta i framtiden
Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter
invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.
Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro
behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det
betyder till exempel att förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och
digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och
förändra arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande mål.
Dessa är:
•
•
•
•
•
•

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem
själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre
invånare är god.
Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och
nästa generations invånare.
Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och
känner trygghet i vardagen.
Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika
mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen
utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och
medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.
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2.2

Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande målen utgör
en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro
möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla kvalitet och effektivisera
verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.
Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör
förutsättningar för att utveckla service och nytta.

2.2.1 Stärka demokratin
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och engagerade i
frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra
inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att skapa
ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge kvinnor
och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling.
Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och effektivitet. Upplands-Bros
verksamheter ska planeras med grund i människors behov och resurser ska fördelas likvärdigt
mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor
och flickor.
2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att
Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i
kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför
varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande dokument,
kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen behöver förankras i
organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det finns kunskap om barnets
rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i
barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om
barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av
offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter
eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”
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2.2.2 Meningsfullt åldrande
Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet och känslan av
meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av in- och
utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta åren förväntas
antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och
inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett
aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd,
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

2.2.3 Lustfyllt lärande
Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till lärande
och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftig vilket
leder till ökade behov inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala
och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på
arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan för samtliga åldrar. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga
i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas
under 2020.

2.2.4 Hållbar hälsa och liv
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt
och känner trygghet i vardagen.”
Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område
ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och jämlik
hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för
merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares hälsa genom livet. Det
handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även hur bostads- och
samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken utsträckning det finns kultur- och
fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.
Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar
Upplands-Bro aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta
miljöer.
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2.2.5 Hållbart samhällsbyggande
För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje
år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till
nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar
för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar
hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang.
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel som ger
attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation.
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar
av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda
pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är
avgörande för kommunens utveckling.

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar för
valfrihet och konkurrensneutralitet.”
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska
invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är
aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga
kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika
valfrihetssystem för olika typer av tjänster.
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional
näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om
valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps
från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom
upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.

Bilden åskådliggör visionen och de övergripande målen
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2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument
Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål.
Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen,
och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa
anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna
initiativ.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller
beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska göras, utan
mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra
beteenden för att uppnå önskad service.
De övriga styrdokumenten är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå. Dessa
benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar
förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter.
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för
att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2020 anpassas organisationen för att möta
de övergripande målen och budgeten.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om
vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om
fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Under 2020 utvecklas kommunikationen
för att stimulera utveckling.
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2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål
För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna
med stöd av följande strategier.

2.4.1 Långsiktighet och helhet
De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande
styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Att arbeta långsiktigt skapar
förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en
betydelsefull del.

2.4.2 Nya sätt att arbeta
Arbetet sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den
demografiska utvecklingen.
Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt
färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och
invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan
gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt.

2.4.3 Attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med
service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet utvecklas
Upplands-Bro.
Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att UpplandsBro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med
arbetsgivarvarumärke.

2.4.4 Samarbete
Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och
service.
Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och
regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna.

2.4.5 Lokalförsörjning
Ledning och styrning av arbetet med kommunens verksamhetslokaler förbättrar service,
kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka långsiktigt.
Under 2020 utvecklas ledning och styrning för investeringar i välfärdslokaler. Att investeringar
kopplas till långsiktiga planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år
grundlägger robust styrning.

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2020

11(33)

Bild på hur vision, övergripande strategier, nämndmål samt strategier hänger samman

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2020

12(33)

3 God ekonomisk hushållning
3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens
nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens
resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan
användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel.
Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast
nyinvesteringar får finansieras med lån.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och
underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning,
bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna
ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de
ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor
kostnadsmedvetenhet.
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar
I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som
inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den lägre produktionstillväxten sätter
redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår
som ett faktum. Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med
tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av
nästa år. Lågkonjunkturen antas prägla också 2021.
Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som syns
exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den svenska
kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning
antas den vikande om världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är
historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt (under 2020). Såväl
fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed en mindre men mer utdragen svacka,
jämfört med historiska svängningar.
Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år. Efter en obruten
förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Redan det
första halvåret i år vittnar om en tydlig dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade
timmar visar då en mindre nedgång.
Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2 procent
kommande år. Den nyliga nedgången i kpif-inflationen bedöms som tillfällig och mot slutet av
2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent.
Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade
skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt
avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen för efterföljande år visar dels att
skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den
historiska trendtillväxten.
2018 2019 2020 2021

2022

2023

BNP %

2,3

1,2

1,3

1,8

1,7

1,6

Sysselsättning, timmar %

2,4

1,0

-0,5

-0,1

0,8

0,4

Arbetslöshet %

6,3

6,7

7,1

7,1

6,9

6,9

KPIF %

2,1

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

Realt skatteunderlag

1,1

1,4

0,4

0,3

1,1

1,0

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

4.2 Förväntad befolkningsutveckling
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive
år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att
kommunen beräknas växa till cirka 32 300 invånare 2022.
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4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för
skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den
samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för
kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över
befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år
med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 21
oktober 2019 använts. Intäkterna beräknas öka med 55,5 mnkr 2020 vilket innebär 3,4 %.
Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr

2019

2020

2021

2022

Skatteintäkter

1220,4

1266,6

1348,8

1426,6

248,8

264,2

258,5

292,2

Kostnadsutjämning

97,6

82,8

90,5

117,2

Regleringsbidrag/avgift

20,1

30,5

36,3

32,2

LSS-utjämning

-17,8

-21,3

-21,9

-22,7

Fastighetsavgift

45,5

47,3

47,3

47,3

9,1

5,7

0

0

1614,6

1670,1

1759,5

1892,8

Inkomstutjämning

Generellt statsbidrag
från staten
Summa intäkter

4.4 Prognos över pensionskostnaderna
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i
kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019.
Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed
tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget lämnas oförändrat för 2020 men kan behöva
höjas 2021.
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Mkr

2019

2020

2021

2022

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg

75,2

70,1

76,2

79,3

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP

25,3

26,1

26,8

27,1

5,2

5,2

7,6

7,9

105,7

101,4

110,6

114,3

Finansiell kostnad
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

4.5 Finansiering
För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av UpplandsBrohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.
Kommunen har en god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar
kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av
kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms
motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter.
Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

4.6 Resultatutjämningsreserv
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar
(enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av
skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen
eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser.
Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelserna.

4.7 Social investeringsfond
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett
komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och
hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till
sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den
utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013
med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas
uppgå till 28,6 mnkr vid årsskiftet 2019. 14,0 mnkr finns kvar av dessa till nya projekt.
En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och
helårsbokslutet.
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4.8 Balanskravsutredningen
Balanskravet i Kommunallagens 8:e
kapitel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

2019*)

2018

2017

2016

2015

20 210

107 666

44 124

33 534

2 971

-70

-6 602

-1 077

-614

-2 024

20 140

101 064

43 047

32 921

947

9 297

1 352

3 026

2 637

-15 000

-12 000

-10 000

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv (RUR)
Uttag från social investeringsfond
Insättning till social investeringsfond
Årets balanskravsresultat

29 437

87 416

34 073

25 558

2 043

Ackumulerad resultatutjämningsreserv

73 690

73 690

73 690

73 690

73 690

Ackumulerad social investeringsfond

28 644

37 941

24 294

15 320

7 957

*) Resultat för 2019 är helårsprognos per
augusti.
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5 Ägardirektiv
5.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB
med dotterbolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för
kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens
verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten.
Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en
attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt
samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv.
Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen
förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av
kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana
uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag
kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

5.1.1 Hållbarhet
Finansiella krav på bolagen
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet.
Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive
bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas
på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags
ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.
Bolagen ska fastställa en budget för 2020.
Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.
Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med
kommunens tidsplan.
Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina
ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med
företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska säljas till lekmannarevisorer i
bolagen.

Miljöhänsyn
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle.
Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål
ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för
respektive bolag.
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Social hållbarhet
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska
ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget
kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin
vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående
trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra belysning, hålla undan skräp,
ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.
Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror
i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder
på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på
dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och
externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland
annat följande:
•

Ändring av bolagsordning

•

Ändring av aktiekapital

•

Fusion av företag

•

Förvärv eller bildande av dotterbolag

•

Nyproduktion högre än 50 mnkr

•

Försäljning eller likvidation av dotterbolag

•

Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än
10 mnkr per objekt.

•

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
•

ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.

•

lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.

•

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som
säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den
lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar
under året och uppgår till 0,35 %.

•

öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.

•

arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och
utanförskap i samverkan med övriga aktörer.

•

arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.
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•

schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2020.

•

låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av
kommunen.

•

under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och
försäljning med inriktningen på fortsatt låga kostnader.

5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
•

ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.

•

grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk
planering och styrka.

•

genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av
fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2020.

•

ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar
en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under
föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.

•

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som
säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget
har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till
0,35 %.

•

under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.

•

uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.

•

arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och
utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.

•

arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer.

•

aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och
Kungsängens centrum.

•

omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter
ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade.
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6 Budget med ekonomisk plan
6.1 Resultatbudget
Mnkr

2019

2020

2021

2022

1577,1

1633,2

1700,0

1831,5

Avgår internränta

-3,4

-9,9

-12,2

-13,3

Pensionskostnader, ej
reglerat i PO-pålägg

26,5

26,1

26,8

27,1

0,0

11,6

11,6

11,6

1600,2

1661,0

1726,2

1856,9

Skatteintäkter

1220

1 266,6

1 348,7

1 426,6

Inkomstutjämning

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen –
oförutsett
Summa verksamhetens
nettokostnader

244,9

264,2

258,5

292,2

Kostnadsutjämning

94,7

82,8

90,5

117,2

Regleringsbidrag

12,6

30,5

36,3

32,2

-17,1

-21,3

-21,9

-22,7

LSS-utjämning
Tillskott 10 mdkr till
välfärden
Fastighetsavgift
Summa skatteintäkter
och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Årets resultat

9,1

5,7

0,0

0,0

45,6

47,3

47,3

47,3

1609,8

1675,8

1759,4

1892,8

0,0

2,0

2,0

2,0

1609,8

1677,8

1761,4

1894,8

9,6

16,8

35,3

37,9

6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2020
Nämndernas ramar,
sammanställning för
2020
Revision

Budgetram 2019, inkl
kapitalkostnader

Totalt
tillskott

Budgetram
2020

1 165

15

1 180

139 118

1 382

141 600

5 549

51

5 600

187 674

-10 974

176 700

Kultur- och
fritidsnämnden

86 276

1 374

87 650

Socialnämnden

207 930

24 970

232 900

Ekonomiskt bistånd

15 620

180

15 800

Tekniska nämnden

55 732

5 568

61 300

Utbildningsnämnden

672 061

35 739

707 800

Äldre- och
omsorgsnämnden

205 991

-2 191

203 800

1 577 116

56 114

1 633 230

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

SUMMA
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6.3 Investeringsbudget
Tkr

Budget 2020

Kommunstyrelsen

Plan 2021

Plan 2022

28 000

13 000

3 000

0

0

0

1 500

1 500

1 500

16 000

0

0

550

550

250

19 800

34 050

37 100

Utbildningsnämnden

8 700

8 700

11 500

Äldre- och
omsorgsnämnden

1 120

800

750

75 670

58 600

54 100

Avfallsverksamheten

13 755

255

255

VA-verksamheten

81 800

46 100

44 100

Summa

95 555

46 355

44 355

Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Summa
Avgiftsfinansierade
verksamheterna

Kommunstyrelsen
•

IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.
•

Digitalisering

Central pott för investeringar för ökad digitalisering. Medel är borttagna från respektive nämnd.
•

Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram
för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till
2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.
•

Granhammarsvägen

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och
påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finanserias
uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver
investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden
•
•
•
•

Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
Byte av konstgräset i fotbollshallen
Fastighetsunderhåll
Kvistabergs lada och verkstad
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Socialnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Tekniska nämnden
•
•
•

Trafik och tillgänglighet
Buller- och cykelåtgärder
Gröna dalen

Utbildningsnämnden
•
•
•
•

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

Äldre- och omsorgsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Avfall
•
•
•

Nya containrar kretsloppscentralerna
Inköp av nya kärl
Utveckla Kretsloppscentralerna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse maskiner
Pumpstationer
Tillskottsvatten:
LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
Dagvattenåtgärder
Nya ledningar, renovering och serviser
Utökat verksamhetsområde
Upprustning av fordonsparken
Gröna Dalenparken
Norrvattens ledningsflytt

VA
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6.4 Exploateringsbudget
Exploaterings/genomförandeprojekt
Norrboda-Brunna
verksamhetsområde
Ringvägen
Blommans förskola

Utgifter
(tkr)

Inkomster
(tkr)

500

500

18 000

0

600

600

Trädgårdsstaden i Bro

53 000

0

Tegelhagen

57 800

43 300

Granhammarsvägen

15 000

15 000

Lillsjöbadväg

10 000

10 000

Önsta Hästsportanläggning

500

500

Kockbacka finplanering

500

0

155 900

69 900

Totalt

Norrboda-Brunna verksamhetsområde
Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser
entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar
med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Ringvägen
Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående
husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser
entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar
med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Blommans Förskola
Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser
ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.
Trädgårdsstaden i Bro
Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar.
Inga inkomsterna förväntas under 2020.
Tegelhagen
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av
allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas sker under 2020. Utgifter avser projektering
och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Granhammarsvägen etapp 2
Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna
avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Lillsjöbadväg
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas
genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på
markförsäljning.
Önsta, Hästsportanlägging
Byggstart av busshållplats beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
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Kockbacka
Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga
inkomster förväntas under 2020.
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6.5 Nämndbudget
6.5.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och
ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för
marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor,
ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.
Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor,
miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt markoch exploateringsverksamheten.
Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för brottsförebyggande
frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta
aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag,
näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också
kommunens Brottsförebyggande råd.
Budget 2019
Generell kompensation 1%
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022

139 118
1 382
140 500
140 500
140 500
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Byggoch 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 genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden
ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och
förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i
syfte att värna människors hälsa och miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att
minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Budget 2019
Generell kompensation 1%
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022

5 549
51
5 600
5 600
5 600
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6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor
och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden
ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som
huvudman enligt skollagen och andra författningar.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad
som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som
fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Budget 2019
Volymförändring
Generell kompensation 1%
Överföring daglig
verksamhet till
Socialnämnden
Budget 2020
Volymförändring
Plan 2021
Volymförändring
Plan 2022

187 674
5 000
1 726
-17 700
176 700
6 000
182 700
6 000
188 700
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6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden
svarar för kulturskola, bibliotek, allmän kultur samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för
stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen, kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som
konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Budget 2019
Generell kompensation 1%
Kapitalkostnader
Budget 2020
Kapitalkostnader
Plan 2021
Plan 2022

86 276
874
500
87 650
4 000
91 650
91 650
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6.5.5 Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och
familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar
även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför
funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och
kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig
verksamhet.

Budget 2019
Generell kompensation 1%
Överföring av daglig
verksamhet från GAN
Omfördelning från ÄON
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022

207 930
2 270
17 700
5 000
232 900
232 900
232 900

Ekonomiskt bistånd
Budget 2019
Generell kompensation 1%
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022

15 620
180
15 700
15 700
15 700
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6.5.6 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala
gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden,
bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom
vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden
delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för
att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens
frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Budget 2019
Generell kompensation 1%
Kapitalkostnader
Budget 2020
Kapitalkostnader
Plan 2021
Kapitalkostnader
Plan 2022

55 732
568
5 000
61 300
5 000
66 300
5 000
71 300
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6.5.7 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt
för kostverksamheten i kommunen.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och
allmänna råd.

Budget 2019
Volymförändring
Generell kompensation 1%
Särskild satsning skolpeng 1%
Effektivisering
Budget 2020
Volymförändring
Plan 2021
Volymförändring
Plan 2022

672 061
28 000
6 739
6 000
-5 000
707 800
32 400
740 200
30 700
770 900
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt
personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut
ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till
sjuksköterskenivå.

Budget 2019
Generell kompensation 1%
Särskild satsning hemtjänst 1%
Omfördelning till
Socialnämnden
Budget 2020
Volymförändring
Plan 2021
Volymförändring
Plan 2022

205 991
2 109
700
-5 000
203 800
9 100
212 900
9 600
222 500
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2019-10-21

KS 19/0239

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm – firmatecknare
Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter
och liknande handlingar ska undertecknas av:
 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
 Kommundirektör Ida Texell
 Strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander
 Ekonomichef Anders Nilfjord
 Personalchef AnnCatrin Brattström
 Kommunikationschef Sara Eklind
 Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
 Ekonomichef Anders Nilfjord eller
 Kommundirektör Ida Texell

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny
Ekonomichef har tillträtt behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En fungerande ekonomihantering är en förutsättning för att den kommunala
verksamheten ska fungera, vilket i sin tur påverkar barn i deras dagliga liv.

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

Datum

Vår beteckning

2019-10-21

KS 19/0239

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till
 Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2019-10-21

KS 19/0217

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar - Ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening - Kungsängen IF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar inte Kungsängens IF särskilt stöd till
elitidrottsförening.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från fotbollsföreningen
Kungsängens IF gällande särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kultur- och
fritidsnämnden har yttrat sig i, enlighet med kommunens riktlinjer för särskilt
stöd till elitidrottsföreningar, innan Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.
I ansökan från Kungsängens IF, framgår att IF:s herrseniorlag de senaste två
åren har lyckats avancera två divisioner i seriesystemet. En konsekvens av
framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en verksamhet på
en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte har hunnit
anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna. Tills en
anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängens IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen
att undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar
senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.
I Kultur- och fritidsnämndens yttrande framgår att Kultur- och fritidskontoret
kan bistå med resurser som finns inom anläggningen Kungsängens IP samt
med råd och stöd av expertis vid hantering av fundraising och sponsorer.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer dock att det inte finns utrymme för bidrag
av kontanta medel till Kungsängens IF.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillföra i ärendet, utöver
det som framgår i Kultur- och fritidsnämndens yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag





Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF.
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
september 2019.
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Riktlinjer för särskilt stöd till elitidrottsföreningar antagna av
Kommunfullmäktige den 18 december 2018.

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

Datum

Vår beteckning

2019-10-21

KS 19/0217

Kommunledningskontoret

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från fotbollsföreningen
Kungsängens IF gällande särskilt stöd för elitidrottsföreningar.
I ”Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar” antagna av
Kommunfullmäktige den 18 december 2013, framgår att det är
Kommunstyrelsen som, utifrån Kultur- och fritidsnämndens yttrande, som
fattar slutgiltigt beslut i varje ärende.
Bidraget ”särskilt stöd till elitidrottsföreningar” syftar enligt riktlinjerna till att
stödja idrottsföreningar som belastas med ökade kostnader i samband med
seriespel på elitnivå och att stödet avser seniorverksamhet. Av riktlinjerna
framgår också att föreningar som beviljas bidraget ska bedriva kontinuerlig
verksamhet för i huvudsak barn- och ungdomar i Upplands-Bro kommun.
Ansökan
I ansökan från Kungsängens IF framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de
senaste två åren har lyckats avancera två divisioner i seriesystemet. En
konsekvens är dock av framgångarna lett till ökade kostnaderna för att bedriva
en verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF
inte har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna.
Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängen IF bidrag från Upplands-Bro kommun som skulle kunna hjälpa
fotbollsföreningen att undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del
finansierar senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämndens yttrade sig den 25 september 2019 gällande
ansökan från Kungsängens IF angående särskilt stöd för elitidrottsföreningar.
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt yttrande att de anser att
fotbollsföreningen lyfter en viktig aspekt när det gäller att barn- och
ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. Av yttrandet framgår
vidare att Kultur- och fritidskontoret kan bistå med resurser som finns inom
anläggningen Kungsängens IP samt med råd och stöd av expertis vid hantering
av fundraising och sponsorer. Kultur- och fritidsnämnden bedömer dock att det
inte finns utrymme för bidrag av kontanta medel till Kungsängens IF.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillföra ärendet, utöver
det som framgår i Kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Barnperspektiv
Kungsängens IF är en viktig förening för barn- och ungdomar i Upplands-Bro
kommun med många medlemmar.
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Datum

Vår beteckning

2019-10-21

KS 19/0217

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
september 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Beslut sänds till
 Kungsängens IF
 Kultur- och fritidsnämnden
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Till kultur och fritidsnämnden
Hej.
Kungsängens IFs herrseniorlag har de senaste två åren lyckats avancera två divisioner i seriesystemet.
Dessa sportsliga framgångar är på de allra flesta sätt positiva för föreningen. Det är också positivt för
kommunen att våra föreningar, och därmed kommunen, blir omnämnda i positiva sammanhang.
En negativ konsekvens av de sportsliga framgångarna är att kostnaderna för att bedriva en
verksamhet på en högre nivå är högre. Vi kommer t.ex. att ha fler långa resor till bortamatcher, där vi
kommer att resa med buss. Domarkostnaderna ökar och överhuvudtaget så kommer kostnaderna
kring herrseniortruppen att öka.
Vi har inte hunnit anpassa vår organisation och våra intäkter till dessa snabbt ökade utgifter. Vi
hoppas att vi med tiden lyckas utnyttja den positiva trenden kring klubben i våra ansträngningar för
att skaffa sponsorer.
Tills vi har anpassat vår organisation och ökat våra sponsorintäkter så önskar vi att kommunen
hjälper oss att hålla en sund ekonomi genom att stötta föreningen med någon form av ”elitbidrag”,
vilket vi uppfattat att t.ex. TKBTK stöttades med under de år då man bedrev verksamhet på en
mycket hög sportslig nivå. Detta bidrag skulle hjälpa oss att undvika den situation som många andra
klubbar hamnar i där barn och ungdomsverksamheten, till stor del, ”finansierar” senioridrotten.
Vår uppskattning av de ökade kostnaderna uppgår, grovt räknat, till 200tkr.
Vi vill gärna ha en dialog med KoF för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för
KIF att stabilisera sig på en hög sportslig nivå för både herrar och damer med en sund ekonomi där vi
fortfarande kan erbjuda en kvalitativ verksamhet för kommunens barn och ungdomar till en mycket
förmånlig kostnad.

Med vänlig hälsning

Emil Hanstad, ordförande Kungsängens IF

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Remiss - Ansökan om särskilt stöd för
elitidrottsförening, Kungsängens IF
Dnr KFN 19/0064

Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande
särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på
remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i
Kommunstyrelsen.
I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har
lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En
konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en
verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte
har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna.
Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att
undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar
senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.
Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2
procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre
division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit
med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten
och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros
kommun.
Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det
gäller att barn och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. Kulturoch fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen
Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av
fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning
av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med
kontanta bidrag inom verksamhetsåret 2019.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Beslutsunderlag


Kultur- och Fritidskontorets yttrande den 21 juni 2019.



Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF

Förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-05-21

KFN 19/0064

1 (3)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Svar på remiss - Ansökan om särskilt stöd för
elitidrottsförening, Kungsängens IF
Förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande
särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på
remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i
Kommunstyrelsen.
I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har
lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En
konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en
verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte
har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna.
Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att
undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar
senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2
procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre
division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit
med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten
och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros
kommun.
Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det
gäller att barn och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. Kulturoch fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen
Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av
fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning
av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med
kontanta bidrag inom verksamhetsåret 2019.

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

Vår beteckning

2019-05-21

KFN 19/0064

Beslutsunderlag


Kultur- och Fritidskontorets yttrande den 21 juni 2019.



Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF

Ärendet
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande
särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på
remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i
Kommunstyrelsen.
I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har
lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En
konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en
verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte
har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna.
Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att
undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar
senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.
Yttrande från Kultur- och fritidskontoret
Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2
procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre
division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit
med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten
och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros
kommun.
Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det
gäller att barn- och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott.
Kultur- och fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen
Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av
fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning
av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med
kontanta bidrag.

Barnperspektiv
Kungsängens IF är en viktig förening för barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun med många medlemmar. Det är av största vikt att inte barn- och
ungdomsverksamheten blir drabbad av seniorverksamhetens ökande kostnader.
Det är också viktigt för ungdomar att ha fina förebilder i seniorlag.
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Datum

Vår beteckning

2019-05-21

KFN 19/0064

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2019-10-21

KS 19/0567

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
1. Det nya avsnittet om upphandling antas och förs in
delegationsordningen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att se över hela delegationsordningen
och föreslå erforderliga revideringar senast i januari 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens har idag endast delegerat en typ av beslut när det kommer
till upphandling. Det innebär att flertalet beslut i upphandlingsärenden måste
tas i kommunstyrelsen. Detta är inte effektivt och ligger inte i linje med hur det
ser ut i övriga kommuner. För att få en mer effektiv hantering av
upphandlingsärenden föreslås ett nytt avsnitt i delegationsordningen där beslut
i upphandlingsärenden upp till ett visst belopp är delegerade till
kommundirektören som i sin tur har möjlighet att vidaredelegera vissa
beslutsmandat.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019



Förslag till avsnitt om upphandling

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Alla åtgärder att försöka effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en
positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär
att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker.
Att ha effektiva och rättssäkra processer inom området upphandling medför
stora besparingar eftersom det som upphandlas i en kommun inte sällan är av
stora ekonomiska värden.

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

Vår beteckning

2019-10-21

KS 19/0567

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Kommunstyrelsens delegationsordning upphandlingsärenden
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer
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X. Upphandlingsärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

X.1

Samtliga beslut i ärenden om
direktupphandling under
direktupphandlingsgränsen

X.2

För beräknat kontraktsvärde upp till 5 miljoner
kronor

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

Kd

X

Verksamhetsö
verskridande
ramavtal

Verksamhets
överskridand
e avtal
vidaredelege
rat ej,

Beslut om att

övriga avtal:

-

inleda upphandling

Kd

X

-

ingå avtal enligt tilldelningsbeslut

Kd

X

-

val av upphandlingsförfarande

Kd

-

tilldelningsbeslut

Kd

-

avbryta upphandling

X
X
X

Kd
X.3

För beräknat kontraktsvärde över 5 miljoner
kronor
Beslut om att

-

inleda upphandling

-

ingå avtal enligt tilldelningsbeslut

Kd

-

val av upphandlingsförfarande

Kd

-

tilldelningsbeslut

Kd

-

avbryta upphandling

Kd

Ej delegerat

X.4

Beslut att inrätta dynamiskt inköpssystem med
ett beräknat värde om maximalt 5 miljoner
kronor

Kd

X

X.5

Beslut att ändra giltighetstid för dynamiskt
inköpssystem

Kd

X

X.6

För upphandlingar som inletts och inom
dynamiska inköpssystem som inrättats

Verksamhetsö
verskridande
ramavtal

Verksamhets
överskridand
e avtal
vidaredelege
rat ej,
övriga avtal

Beslut att

-

tilldela

-

avbryta

Kd
Kd

X
X

X.7

Föra kommunens talan i mål avseende
överprövning av upphandling

Kd

X

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-10-25

KS 19/0566

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Riktlinje för övergripande styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun
antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram
erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas.

Sammanfattning
Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs med vägledning av ett stort
antal olika styrdokument. Det finns över 650 styrdokument i kommunen idag.
Dessa saknar en gemensam struktur och ordning för framtagande och beslut.
Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet kring vilka
styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska publiceras. Den
nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument som vi
ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och
publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av
styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa
regelbunden revidering.
Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår
på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet
kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till
ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det
skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda
som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019



Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun

Ärendet
Vad är ett styrdokument?
Styrdokument är samlingsnamnet på dokument som reglerar kommunal
verksamhet, dess förhållande till kommunens invånare och näringsliv samt
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

Datum

Vår beteckning

2019-10-25

KS 19/0566

Kommunledningskontoret
relationer med och förhållande till externa aktörer. I kommunallagen
(2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna. Utöver dessa
dokument reglerar inte kommunallagen vilka styrdokument en kommun ska ha
eller hur de ska utformas.
Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som
en kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som
lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar.
Styrdokumenten i Upplands-Bro kommun
Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs således med vägledning av ett
stort antal olika styrdokument. Dessa kan fastslå allt från övergripande mål och
visioner till konkreta rutiner. Efter en inventering som gjorts av
kommunarkivarien och kommunjuristen har över 650 styrdokument
identifierats. Det kan inte uteslutas att fler styrdokument än de som påträffats
finns. Vissa av dessa dokument är diarieförda andra inte, vissa är publicerade
på den externa webben eller på intranätet, andra inte. En del dokument reglerar
verksamheter som inte längre finns, i vissa fall står en sak i ett styrdokument
medan motsatsen anges i ett annat, styrdokument som är av samma slag
benämns på olika sätt. Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet
kring vilka styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska
publiceras.
Syftet med nu aktuell riktlinje
Den nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument
som vi ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och
publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av
styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa
regelbunden revidering. Med tydliga och enhetliga styrdokument om hur
verksamheterna ska bedrivas kan arbetet ske mer effektivt och med ökad
kvalitét.
Kontorscheferna har under en längre tid uttryckt ett behov av tydliga riktlinjer
av hur styrdokument i kommunen ska hanteras och har därför ställts sig
positiva till den föreslagna riktlinjen.
Riktlinjen gäller kommunens egna styrande dokument. För styrande dokument
som följer av lag ska riktlinjen gälla i tillämpliga delar. Lagstadgade styrande
dokument ska utformas på samma sätt som kommunens egna styrande
dokument så långt som möjligt. I det fall anvisningar i styrdokumenten inte
överensstämmer med gällande lagstiftning har de lagstiftade angivelserna
företräde.
Det finns många styrdokument i vår kommun. Arbetet med att uppdatera,
revidera, rensa och skapa enhetlighet bland dessa kommer att ta tid. Därför
kommer det under en period att finnas styrdokument och andra dokument med
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Datum

Vår beteckning

2019-10-25

KS 19/0566

Kommunledningskontoret
andra namn än de som anges i denna riktlinje. Dock ska alla nya styrdokument
som skapas följa den nya strukturen.
Målsättningen med riktlinjen på sikt
Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår
på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet
kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till
ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det
skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda
som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt.

Barnperspektiv
Målsättningen är att riktlinjen ska leda till ökad kvalitét och mer effektiva
processer i kommunens verksamheter. Det skapar en ökad trygghet för
samtliga kommuninvånare att kommunens verksamheter bedrivs på ett
rättssäkert sätt. Det är av stor vikt att kommuninvånarna har tilltro till arbetet
som bedrivs i kommunen. Ett sätt att öka tilltron är att ha tydliga och
transparanta regler och processer för arbetet. Om ett barn får växa upp i en
kommun där processerna som påverkar barnet är effektiva och rättssäkra växer
barnet upp med en tilltro till det demokratiska systemet som kommunen är en
del av.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer
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Riktlinje för
övergripande
styrdokument i
Upplands -Bro kommun
Om styrdokuments definition, beslutsnivå och hur de ska publiceras
2019-10-25
katarinarosikekroth@upplands-bro.se
08-518 322 54

www.upplands -bro.se
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Riktlinje för övergripande styrdokument i
Upplands-Bro kommun

1

Riktlinjens syfte

Styrdokument reglerar kommunal verksamhet, dess förhållande till
kommunens invånare och näringsliv samt relationer med och förhållande till
externa aktörer. I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska
ha en budget, en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de
politiska nämnderna. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen
vilka styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas.
Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som
en kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som
lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar.
Syftet med riktlinjer för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun
är att definiera vad som är ett styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och
struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande, ange dokumentets
beslutsnivå och därigenom tydliggöra rollen när det gäller styrning och
uppföljning av verksamheten i kommunen.

2

Vision och övergripande mål för UpplandsBro

2.1

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunens som ger plats

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service. Ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och
samhällsbygget.
1. Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
2. Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.
3. Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och nästa generations invånare.
4. Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
5. Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets
utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
6. I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.

2.2

Vi är Upplands-Bro

För att nå de övergripande målen arbetar Upplands-Bro kommun på följande
sätt:

3

Riktlinje för övergripande styrdokument i
Upplands-Bro kommun

1. De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ
service för invånare.
2. Arbetet sker förebyggande, proaktivt och innovativt för att möta
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.
3. Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta
medarbetare med service till invånare i fokus. Genom helhetssyn,
engagemang och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.
4. Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya
samarbetsformer för nytta och service.
5. Ledning och styrning för olika verksamhetslokaler förbättrar service,
kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka
långsiktigt.

2.3

Styrmodellen i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunen ska
utvecklas mot 2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen
som ger plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin
utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som
kommun skapar förutsättningar för service och nytta för invånarna.
Strategin utgör vägval och anger viktiga och övergripande inriktningar, mål
och tillvägagångssätt för verksamheten. Strategier kan beslutas av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd och har en begränsad
giltighetstid.

2.4

Styrdokumenten utifrån kommunens styrmodell

Vision och strategier bryts ned och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som
ska göras för att nå visionen, strategierna och målen. Dessa styrdokument
kallar vi för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer
som Upplands-Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett
uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange
mål som man vill nå.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt
till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar
mindre om vad som ska göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som
inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra beteenden för att nå önskad
service.
De övriga styrdokumenten utgör ramverket på förvaltningsnivå och politisk
nivå. Dessa kallar vi reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen
och delegationsordningar förtydligar vad vi får och ska göra inom kommunens
verksamheter.
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För att leverera service och nytta krävs att organisationen används som
verktyg. Detta innebär att organisationen måste anpassas och justeras
regelbundet för att möta samhällets krav och förväntningar. Detta inåtriktade
arbete för att utveckla organisationens effektivitet är kommunens inåtriktade
strategi- och styrsystem.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behöver
kommunen beskriva vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då
organisationer utvecklas allra bäst om fokus ligger på att förstärka det som är
starkt och hållbart.

3

Övergripande om styrdokumenten i
Upplands-Bro

Det finns tre huvudgrupper av styrdokument i Upplands-Bro kommun:
reglerande, normerande och aktiverande. I dessa tre grupper finns
styrdokument på tre nivåer: övergripande, allmänna och detaljerade. Således
har finns nio huvudtyper av styrdokument:


Reglerande och övergripande,



reglerande och allmänna samt



reglerande och detaljerade.



Normerande och övergripande,



normerande och allmänna samt



normerande och detaljerade.



Aktiverande och övergripande,



aktiverande och allmänna samt



aktiverande och detaljerade.

I modellen nedanför framgår hur de olika styrdokumenten hänger ihop och hur
detaljerade dokumenttyperna är samt vilka styrdokument som faller in under
respektive huvudkategori.
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Detaljeringsnivå Reglerande

Normerande

Aktiverande

Övergripande

Arbetsordning

Policy

Strategi

Allmänt

Reglemente

Riktlinjer

Program

Detaljerat

Delegationsordning Regler

Kommunens
styrdokument

Plan

Lokala föreskrifter
Taxor
(Bolagsordningar)

Vid behov:
Vägledning: En guidesom hjälperdig att tänkaoch resonerakring
hur du skahanteraeller bedömanågotsom åliggerdig i din
tjänsteroll, t ex:
En riktlinje åläggerdig att ta fram en policy. En vägledningför hur
du skriver en policy kan innehållaexempelpå hur en policy kan
utformasoch vad du ska tänkapå när du tar fram din policy. En
vägledningger utrymmeatt göraenskildabedömningareftersomden
väglederdig i hur du kan göra.
Instruktion:En manualsom guidardig i hur du rent praktiskt ska
utföra en uppgift, t ex:
En riktlinje åläggerdig att diarieföraen handling.En instruktion
guidardig stegför steghur du skagöraför att diarieföraen handling.
En instruktionhar minimalt utrymmeför egnabedömningareftersom
den instruerardig i hur du skagöra.

Modellenvisar hur kommunensstyrdokumentförhåller sig till varandraäven
om varje dokumentlever sitt egetliv. Det är inte ett krav att ett dokumentpå en
nivå alltid har följeslagarei sammaämnepå de andranivåerna,till exempelatt
en policy alltid bryts ned i en riktlinje .

3.1

Aktiverande styrdokument

3.1.1 Strategi
Strategiär ett översiktligt och relativt abstraktdokument.Den utgör ett vägval
och angerviktiga och övergripandeinriktningar, mål och tillvägagångssättför
verksamheten.
Strategisägeringet om hur manpraktiskt skaagera.Det är
möjligt att bryta ner dettadokumenti mer detaljeradeskrivningaroch/elleri
handling.Strategikan beslutasav kommunfullmäktige,kommunstyrelseneller
nämndoch har en begränsadgiltighetstid.
Exempel: ”Upplands-Bro kommunskaskapaen verksamhetpå lika villkor
oavsettkön och bidra till de nationellajämställdhetspolitiskamålen.”
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3.1.2 Program
Ett program är ett styrdokument som ska bidra till uppfyllande av målen och
ramarna som är satta i styrmodellen. Programmet utgör en form av förklaring
som talar om vad kommunen ska uppnå inom ett visst område under
mandatperioden eller på längre sikt samt vilka metoder som ska användas.
Programmet tar inte ställning i detalj till utförande eller metoder, vilket istället
sker i plandokument eller i målbeskrivningar. I de fall programmet inte följs av
någon mer detaljerad skrivning, utan även har roll av plan, måste uppdrag,
ansvar och tidsramar tydligt anges. Programmet fastställs av
kommunfullmäktige och har en begränsad giltighetstid.
3.1.3 Plan
En plan anger på en detaljerad nivå vad som ska uppnås inom ett speciellt
område. Planen beskriver önskade åtgärder och anger vem som ansvarar för att
åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt hur eventuell
uppföljning ska ske.
Alla nämnder fattar beslut om en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
viktiga mål och uppdrag som ska prioriteras under verksamhetsåret. I
verksamhetsplanen svarar nämnden upp mot det uppdrag den får från
kommunfullmäktige genom styrmodellen.
Handlingsplan är en form av plan som ofta är av mer operativ karaktär och
anger konkret vad som ska göras, av vem det ska göras samt när det ska göras.
Planen kan omsätta programmets inriktning till konkreta mål eller åtgärder, i de
fall planen föregås av ett program. En plan har begränsad giltighetstid och
antas av kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell karaktär eller
annars av större vikt.

3.2

Normerande styrdokument

3.2.1 Policy
En policy anger grundprinciper för kommunens handlande allmänt eller i vissa
avseenden. Policyn ska således inte ange några fasta regler, utan anger
principer som ska tjäna som vägledning inom det aktuella området, vilka
allmänna mål som ska eftersträvas samt vilka värden som ska beaktas. En
policy ska vara kortfattad och gäller tills vidare. Policyn beslutas av
kommunfullmäktige. En policy kan också vara en bra inledning till en riktlinje.
Om policyn är en inledning till en riktlinje kallas styrdokumentet riktlinje
eftersom policyn i det fallet bara förtydligar riktlinjen.
Exempel: Vi ska ge en god service och ett gott bemötande. Ditt förhållningssätt är
positivt och professionellt.
3.2.2 Riktlinjer
Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och har högre
detaljeringsgrad än en policy. Riktlinjer innehåller anvisningar om
huvuddragen i en viss verksamhet och ska ge konkret stöd för hur
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arbetsuppgifterna ska utföras. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga
verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer
gäller tillsvidare och beslutas av kommunfullmäktige när de är av övergripande
karaktär och annars i regel av kontorschefen.
3.2.3 Regler
Regler anger absoluta normer för verksamhetens handlande. Regler ska liksom
lagtext vara tydliga och inte innehålla formuleringar som öppnar upp för egna
tolkningar. Reglernas roll är att sätta exakta gränser för handlandet i olika
situationer. Regler är således den mest detaljerade dokumenttypen av de
normerande och handlar om hur en åtgärd ska göras. Typiska ord som vi
använder i regler är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. Detta för att alla ska förstå
vad som gäller. Regler gäller tills vidare. Kommunövergripande regler
fastställs av kommunfullmäktige.
Exempel: ”För att vi ska nå fram till medborgarna och få deras förtroende måste
vi använda ett språk som är lätt att förstå. Därför ska de texter som vi skriver i
kommunen vara skrivna på ett enkelt språk utan onödiga förkortningar och
fackuttryck.”

3.3

Övriga reglerande styrdokument

3.3.1 Reglemente och arbetsordning
I reglementen och arbetsordningar regleras nämndernas, rådens och
beredningars ansvarsområden och uppgifter. Kommunfullmäktiges
sammanträden och handläggning av ärenden regleras i en arbetsordning.
Reglemente och arbetsordning beslutas av kommunfullmäktige.
3.3.2 Lokala föreskrifter
Lokala föreskrifter utgör rättsligt bindande normer som reglerar enskildas eller
kommunens handlande. Föreskrifterna kompletterar de lagar som riksdagen
fattat. I de lokala föreskrifterna ska anges med stöd av vilket bemyndigande i
lag eller förordning som föreskrifterna har beslutats. Lokala föreskrifter
beslutas av kommunfullmäktige eller nämnder efter särskilda bemyndiganden.
3.3.3 Delegationsordning
Delegationsordningen anger vem som får fatta beslut i nämndens eller
kommunstyrelsens ställe. Genom att beslutanderätten flyttas över, träder den
som fått delegationen helt och hållet i nämndens/styrelsens ställe och beslutet
kan inte ändras av nämnden. I delegationsordningen ska det framgå om
beslutanderätten får vidaredelegeras eller ej. Antingen ska det av
delegationsordningen framgå hur delegationen är vidaredelegerad eller måste
det finnas en annan förteckning över vidaredelegation.
3.3.4 Taxor
Taxor reglerar avgifter och avgiftsuttag för kommunal verksamhet. Taxor antas
av kommunfullmäktige.
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3.3.5 Bolagsordningar
För alla kommunala bolag finns det en bolagsordning som är antagen av
kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som
tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

4

Publicering av övergripande styrdokument

Övergripande styrdokument publiceras


i författningssamlingen på externa webben eller



bland övriga styrdokument på externa webben.

4.1

Författningssamlingen

Här samlas


arbetsordningar,



bolagsordningar,



delegationsordningar,



föreskrifter,



naturreservat,



reglementen,



regler,



stadgar,



taxor och avgifter och



ägardirektiv.

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av
kommunfullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar
styr och reglerar den kommunala verksamheten.

4.2

Övriga styrdokument

Här samlas exempelvis


policys,



planer,



strategier,



riktlinjer av övergripande karaktär

och andra dokument som är av övergripande karaktär och därför är av externt
intresse men som inte ingår i författningssamlingen.

4.3


Viktiga utgångspunkter
Styrdokument ska utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt så att
det klart framgår vad respektive dokument står för.
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4.4

Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de typer som
beskrivs i dessa riktlinjer.
Vid arbetet med ett nytt styrdokument bör övervägas vilka lagar som
styr området, liksom vilka dokument som redan finns på området. Det
bör övervägas och motiveras varför ett nytt styrdokument behövs samt
granskas hur det samspelar med befintliga styrdokument på angränsade
områden.
Ett styrdokuments innehåll ska vara förenligt med eventuella
överordnade dokument.
En plan ska tas fram för hur styrdokumentet ska kommuniceras och
förankras i organisationen.
Lagtext ska inte återges i onödan. I de fall det förefaller nödvändigt att
återge lagtext ska detta göras återhållsamt.
Styrdokument ska samordnas så att inte samma fråga regleras i olika
dokument. I annat fall riskerar oklarheter över vilket dokument som är
gällande att uppkomma. Vid en revidering styrdokument ska övervägas
om dokumentet kan slås ihop med något annat dokument. På så sätt
minskar risken för ett för stort antal styrdokument.
Styrdokument ska följa den grafiska profilen för Upplands-Bro
kommun och således ska alla styrdokument skrivas i de mallar som
tagits fram för dessa ändamål.
Styrdokumentet ska diarieföras i det kommungemensamma
diarieföringssystemet.
I alla styrdokument ska finnas uppgift om:
- vilken typ av styrdokument det är,
- vilken beslutsinstans som har fattat beslutet,
- datum för fastställande av dokumentet,
- datum för senaste revidering,
- vem dokumentet riktar sig till,
- giltighetstid i förekommande fall,
- dokumentansvarig,
- diarienummer,

Löpnummer
Alla styrdokument som ska publiceras på den externa webben ska
förses med ett löpnummer vilket anges i formen xxxx:xx där den första
delen anger vilket år styrdokumentet beslutades och den andra delen är
ett nummer som anger ordningsföljden av antagna styrdokument det
året.
Exempel: Om ett styrdokument beslutades år 2015 och det var det
första styrdokumentet som beslutades det året blir löpnumret
2015:01. Om ett styrdokument beslutades år 2017 och det var det
femte styrdokumentet som beslutades det året blir löpnumret
2017:05.

5

Dokumentansvarig

För alla styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har det yttersta
ansvaret för dokumentet. Dokumentansvarig, som i regel är kontorschef,
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ansvarar för styrdokumentets kommunicering samt att aktuell version finns
tillgänglig för publicering samt att dokumentet är diariefört.
I ansvaret som dokumentansvarig ingår även att hålla styrdokumentet aktuellt
genom att löpande tillse att uppföljning och revision sker enligt anvisning i
dokumentet, eller om behov uppstår. En lämplig tidpunkt för
aktualitetsprövning av styrdokument kan vara i samband med budgetprocessen
eller i början av mandatperioden. Samtliga revideringar ska beslutas i
respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige tillser kontinuerlig
uppföljning till det organ som har beslutat om styrdokumentet.
Dokumentansvarig ansvarar även för att se till att styrdokumentet tas bort från
kommunens webbplats såväl externt som internt när det upphör att gälla.

6

Ordning för framtagande av styrdokument
1. Ett ärende för styrdokumentet initieras.
2. Ett förslag till styrdokument tas fram.
3. Styrdokumentet och eventuellt andra handlingar i ärendet diarieförs på
ärendet.
4. Dokumentet skickas på remiss till berörda. Kanslistaben är obligatorisk
remissinstans vid framtagande av dokument som ska publiceras på den
externa webben.
5. Dokumentet fastställs av aktuell beslutsinstans.
6. Dokumentet som ska publiceras på den externa webben skickas till
kanslistaben för att erhålla löpnummer.
7. Dokumentet publiceras. Det ska av ärendet framgå var styrdokumentet
ska publiceras.
8. Dokumentet ska bevakas i ärendehanteringssystemet så att
dokumentansvarig och registrator får en signal om/när det är dags att
uppdatera dokumentet.
9. Styrdokumentet tas bort från publicering när det upphör att gälla.

7

Checklista vid framtagande av
övergripande styrdokument

Att tänka på innan och under framtagande av styrdokument:
 Vilken lagstiftning finns på det aktuella området?
 Är ett styrdokument den bästa lösningen?
 Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet?
 Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på
grund av det nya styrdokumentet?
 Hur ska styrdokumentet benämnas?
 Hur samspelar styrdokumentet med befintliga styrdokument på
angränsade områden?
 Hur ska styrdokumentet följas upp?
 Hur ska styrdokumentet kommuniceras och förankras i organisationen?
 Skriv kort och tydligt.
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8

Upphävande av styrdokument

Ett styrdokument ska upphävas om det är inaktuellt eller har ersatts av ett nytt
styrande dokument. Om ett styrdokument ska upphävas till följd av att ett nytt
styrdokument upprättas ska det göras i ett och samma ärende så det blir tydligt
vilket dokument som har blivit ersatt. Styrdokument med slutdatum eller
begränsad giltighetstid upphävs per automatik vid angiven tidpunkt om
giltighetstiden angivits i dokumentet. Det är den dokumentansvarige som har
ansvar för att det inaktuella dokumentet tas bort från platser där det publicerats.
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§ 152 Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar
Handlingar i ärendet skickas ut senare

