
 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2018-11-20 
 

Tid: Onsdagen den 28 november 2018, kl. 19:00 
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa  

 
Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 18:30 i Skärborgarnas hus 

Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och  
Vänsterpartiet: kl. 18:30 i Pensionärernas hus 
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30 i Skärborgarnas hus 
 

 Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet  
 
Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Under sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings 
kongress 2019 att genomföras. Mer information om valet ges vid sammanträdet. 
 
 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 

Ärende Dnr 

1.  Upprop  

2.  Val av justerare  

3.  Kungörelse/föredragningslista  

4.  Avsägelser och val  

5.  Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/33 

6.  Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen 
Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018 

KF 2018/34 

7.  Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden 
för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/35 

8.  Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden 
för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/36 

9.  Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden 
för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/37 

10.  Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 
2019-2022 

KF 2018/38 

11.  Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/39 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 
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12.  Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping-

Östgötalänken AB för mandatperiod 2019-2022 
KF 2018/40 

13.  Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/41 

14.  Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/42 

15.  Val av ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärads 
fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/43 

16.  Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/44 

17.  Val av representanter till föreningen Sveriges ekokommuner för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/56 

18.  Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och 
fonder för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/45 

19.  Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/46 

20.  Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/47 

21.  Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 
2019-2022 

KF 2018/48 

22.  Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/49 

23.  Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 
2019-2022 

KF 2018/50 

24.  Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB 
för mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/51 

25.  Val av ägarombud till Nyköping-Östgötalänken AB för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/52 

26.  Val av ägarombud till Inera AB för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/55 

27.  Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2019-
2022 

KF 2018/53 

28.  Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för 
mandatperioden 2019-2022 

KF 2018/54 

29.  Revidering av budget 2019 för Trosa kommun 
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KS 2018/170 
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30.  Detaljplan för del av Södra Husby 5:36 

(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22)  
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan 
eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte 
publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen 
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte 
publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 

KS 2018/171 

31.  Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB 
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KS 2018/164 

32.  Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen  
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KS 2018/106 

33.  Frågor KF 2018/3 

34.  Svar på interpellation om deltagande i Fossilfritt Sverige KF 2018/29 

35.  Svar på motion om framtagande av integrationsstrategi  
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KF 2017/27 

36.  Svar på motion om att inrätta lärcentrum 
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KF 2018/6 

37.  Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens bilar ingår 
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att 

protokollet justerats 2018-11-22) 

KF 2017/26 

38.  Anmälan av inkomna motioner  

39.  Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

KF 2018/1 

 
 
 
Ann Larson (M)                   Helena Edenborg 
Ordförande                              sekreterare 

mailto:trosa@trosa.se
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§ 27 KF 2018/33 
 

Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen 
AB för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till Energikontoret i Mälardalen AB för perioden 
2019-2022: 
 
Ledamot: Stefan Björnmalm (C) 
 
Ersättare: Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 28 KF 2018/34 
 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen 
Europakorridoren för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till styrelsen för föreningen Europakorridoren 
för perioden 2019-2022: 
 
Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ersättare: Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 29 KF 2018/35 
 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
lönenämnden för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma lönenämnden för 
perioden 2019-2022: 
 
Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ersättare: Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 30 KF 2018/36 
 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
patientnämnden för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma patientnämnden för 
perioden 2019-2022: 
 
Ledamot: Roland Leek (M) 
 
Ersättare: Siw Jansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 31 KF 2018/37 
 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
växelnämnden för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma växelnämnden för 
perioden 2019-2022: 
 
Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ersättare:  Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 32 KF 2018/38 
 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande gode män väljs till lantmäteriförrättningar perioden 2019-2022: 
 
För landsbygd: Arne Karlsson (KD) 
 Sam Dandemar (S) 
 
För stad: Arne Karlsson (KD) 
 Sam Dandemar (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 33 KF 2018/39 
 

Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamöter och ersättare väljs till Mälarrådets rådsmöte för perioden 2019-
2022: 
 
Ledamöter: Daniel Portnoff (M) 
 Magnus Johansson (S) 
 
Ersättare: Bengt-Eric Sandström (L) 
 Sandra Karlsson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 34 KF 2018/40 
 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping-
Östgötalänken AB för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB 
för perioden 2019-2022: 
 
Ledamot: Daniel Portnoff (M) 
 
Ersättare: Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 35 KF 2018/41 
 

Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård för perioden 2019-2022: 
 
Ledamot: Helena Koch (M) 
 
Ersättare: Siw Jansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 36 KF 2018/42 
 

Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR 
för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till samordningsförbundet RAR för perioden 
2019-2022: 
 
Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ersättare: Anders Lindblad (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 37 KF 2018/43 
 

Val av ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärads 
fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamot och ersättare väljs till Trosa – Vagnshärads 
fiskevårdsområdesförening för perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  Åke Wallman (KD) 
 
Ombudsersättare: Ari Heikkilä (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 38 KF 2018/44 
 

Val av ledamöter till Trosaåns vattenvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ledamöter väljs till Trosaåns Vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022: 
 
Ledamöter: Stefan Björnmalm (C) 
 Britta Eklund (MP) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 39 KF 2018/56 
 

Val av representanter till föreningen Sveriges ekokommuner 
för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande representanter väljs till föreningen Sveriges Ekokommuner för perioden 
2019-2022: 
 
Ordinarie: Stefan Björnmalm (C) 
 
Ersättare: Tommy Setzman (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 40 KF 2018/45 
 

Val av revisor och revisorersättare för donationsstiftelser 
och fonder för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande revisor och revisorsersättare väljs till donationsstiftelser och fonder för 
perioden 2019-2022: 
 
Revisor:  Lars Sjögren (S) 
 
Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 41 KF 2018/46 
 

Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ombud och ombudsersättare väljs till Svealands Kustvattenvårdsförbund 
för perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  Stefan Björnmalm (C) 
 
Ombudsersättare: Britta Eklund (MP) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 42 KF 2018/47 
 

Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska 
föreningsstämma för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ombud och ombudsersättare väljs till Kommuninvest ekonomiska 
föreningsstämma för perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  Daniel Portnoff (M) 
 
Ombudsersättare: Magnus Johansson (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 43 KF 2018/48 
 

Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ombud och ombudsersättare väljs till Trosaåns vattenvårdsförbund för 
perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  John Carlsson (C) 
 
Ombudsersättare: Britta Eklund (MP) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 44 KF 2018/49 
 

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ombud och ombudsersättare väljs till Östra Sveriges luftvårdsförbund för 
perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  Stefan Björnmalm (C) 
 
Ombudsersättare:  Gitte Jutvik (V) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 45 KF 2018/50 
 

Val av ombud till samordningsförbundet RAR för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ombud och ombudsersättare väljs till samordningsförbundet RAR för 
perioden 2019-2022: 
 
Ombud:  Ann Larson (M) 
 
Ombudsersättare: Sam Dandemar (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 46 KF 2018/51 
 

Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i 
Mälardalen AB för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till årsstämma för 
Energikontoret i Mälardalen AB för perioden 2019-2022: 
 
Ägarombud:  Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ägarombudsersättare: Sam Dandemar (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 47 KF 2018/52 
 

Val av ägarombud till Nyköping – Östgötalänken AB för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Nyköping – Östgötalänken 
AB för perioden 2019-2022: 
 
Ägarombud:  Ann Larson (M) 
 
Ersättare i första hand: Margareta Wallin (M) 
 
Ersättare i andra hand: Sam Dandemar (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 48 KF 2018/55 
 

Val av ägarombud till Inera AB för mandatperioden 2019-
2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Inera AB för perioden 2019-
2022: 
 
Ledamot: Zeth Nyström (M) 
 
Ersättare: Tommy Setzman (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 





 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(28) 
Valberedningen/Arvodeskommittén 2018-11-16 

 
 
 
§ 49 KF 2018/53 
 

Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 
2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Trosa Fibernät AB för 
perioden 2019-2022: 
 
Ägarombud:  Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ägarombudsersättare: Sam Dandemar (S) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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§ 50 KF 2018/54 
 

Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Trosabygdens Bostäder AB 
för perioden 2019-2022: 
 
Ägarombud:  Bengt-Eric Sandström (L) 
 
Ägarombudsersättare: Tommy Fogelberg (V) 
 
___________ 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 
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Revidering av budget 2019 med flerårsplan 2020-21 

 

Förslag till beslut 

1. Allians för Trosa kommuns styrdokument är det styrande för arbetet i 

nämnder och styrelser. 

 

2. Skattenettot 2019-2021 revideras enligt SKL:s skatteprognos oktober 2018 

och med en ökning av befolkningen 1 november 2018 till 13 248 invånare. 

 

3. Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning 

öronmärks till budget 2020 med 11 646 tkr. 

 

4. Investeringsbudgeten för 2019-2021 fastställs och ersätter 

investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.  

 

5. Peng-belopp fastställs för förskola och skola. 

 

6. Peng-belopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende. 

 

7. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 500 tkr för tjänsten ”Fixar-Malte”. 

 

8. Internräntan höjs från 1,50% till 1,75%. 
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9. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt 

partistöd för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 enligt följande: 

 

 

10. Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsom-

råde fastställs enligt bilaga 2. 

11. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt bilaga 3. 

12. Taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs enligt bilaga 4. 

13. Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar fastställs enligt bilaga 

5. 

14. Samtliga styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid 

behov uppdateras under 2019. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2019 års budget i juni 2018. Beräknade 

skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per 

april 2018 samt på de antaganden om Trosas befolkning enligt Gemensamma 

Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Budgeten i juni var 

beräknad på att 13 172 invånare skulle vara folkbokförda i kommunen 1 november 

2018 och betala skatt till kommunen 2019. Skattenettot för 2019-2021 har 

reviderats enligt SKL:s skatteprognos från september och med ett 

befolkningsantagande per 1 november på 13 248 invånare, samma antal som 

senast kända invånarantal per 31 augusti 13 220 inv. justerat för förväntad ökning 

för september och oktober 28 invånare. Enligt skatteprognosen i september 

minskar skatteintäkterna med 4,6 Mkr jämfört med prognosen i april. Minskningen 

vägs upp av en ökning av antal invånare och skattenettot blir därmed oförändrat 

jämfört med junibudgeten. 

 

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell.  

Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av 

kapitaltjänstkostnader. Internräntan höjs från 1,5% till 1,75%. 

 

 

 

Parti 
Antal 
mandat 

Grundstöd 
Mandatstöd 
(inkl. utbild-
ningsstöd) 

Totalt 
partistöd 

Moderaterna 14 20 000 280 000 300 000 

Centerpartiet 2 20 000 40 000 60 000 

Liberalerna 2 20 000 40 000 60 000 

Kristdemokraterna 1 20 000 20 000 40 000 

Socialdemokraterna 8 20 000 160 000 180 000 

Vänsterpartiet 2 20 000 40 000 60 000 

Miljöpartiet 2 20 000 40 000 60 000 

Sverigedemokraterna 4 20 000 80 000 100 000 

Totalt 35 160 000 700 000 860 000 
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För att förenkla uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har samtliga 

nämnders kostnader för arvoden mm flyttats till kommunstyrelsen inför budget 

2019. 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten har reviderats och utökats med medel för enkelt avhjälpta 

hinder för att öka tillgängligheten. Investeringsmedel för planerat underhåll inom 

den avgiftsfinansierade verksamheten samt investeringsmedel för Safiren har 

tillförts.  

 

Partistöd 

Regler för kommunalt partistöd beslutades av Kommunfullmäktige 2015-03-11, § 8. 

Där reglerades även att fullmäktige varje år ska fatta beslut om partistöd. De 

partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning 

ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni 

året efter det att stödet lämnats. Samtliga partier har lämnat redovisning varför 

partistöd betalas ut. 

 

Taxor och avgifter 

Kommunens taxor och avgifter beslutas av fullmäktige i anslutning till budgetbeslut 

varje år. Några nämnder har föreslagit förändring av taxor under hösten att gälla 

från 2019. Miljönämnden har reviderat taxorna för tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom 

Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Miljönämnden har vidare reviderat taxorna för livsmedelslagen, miljöbalken och 

strålskyddslagens tillämpningsområde. Teknik och servicenämnden har reviderat 

vatten- och avloppstaxan.  

 

Kommunstyrelsen har reviderat taxan för kopior och avskrifter av allmänna 

handlingar.  

 

 

 

Johan Sandlund   Marlene Bernfalk 

Kommunchef   Ekonomichef 

 

 

Bilagor 

1. Budget 2019 med flerårsplan 2020-21 

2. Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens 

tillämpningsområde 

3. Vatten- och avloppstaxa 

4. Taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

5. Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 
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•  Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
    - Medborgarnas behov och önskemål 
    - Valfrihet 
    - Flexibilitet 
    - Kvalitet och god service 
    - Enkelhet och kostnadseffektivitet 
    - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare

•  Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / 
    samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, 
    okonventionella och alternativa lösningar.

•  Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda 
    som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens. 

•  Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara 
    på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas. 

•  Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt. 

•  Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts 
    särprägel skall tillvaratas. 

•  Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.

•  Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.

•  Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.

•  Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.

•  För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer 
    uppmuntras.

•  Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard 
    bibehålles.

Fastlagd kurs för Trosa Kommun
(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)
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Styrdokument 
för nämnder och styrelser 
mandatperioden 2018–2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Center-
partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr 
Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. 
Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 
mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi 
att eftersträva breda politiska uppgörelser i för 
Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor. 
    Innan valet presenterade vi ett gemensamt 
valmanifest som nu ligger till grund för våra pri-
oriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom 
detta styrdokument valmanifestet till budgeten 
och gör det genom kommunfullmäktigebeslut 
styrande för nämnder, styrelser och kommunala 
bolag den kommande mandatperioden. 
    Dokument är avgränsat i tiden till mandatpe-
rioden 2019–2022 och ska ses som ett komple-
ment till ”Fastlagd kurs för Trosa kommun”. Det 
syftar till att tydliggöra mandatperiodens uppdrag 
och prioriteringar. I mötet med väljarna samman-
fattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun 
är en röst för: 
•  En skola och förskola i Sverigetopp 
•  Fortsatt ordning och reda i ekonomin 
•  En omsorg med självbestämmande och 
    valfrihet för äldre och funktionsnedsatta 
•  En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende  
    ordnas inom tre månader från beslut 
•  Trygghetsskapande arbete tillsammans med
    polisen 
•  En särskild satsning på mindre lägenheter för 
    äldre och unga 
•  En rimlig befolkningstillväxt på en till två 
    procent per år där hela kommunen är lika viktig 
•  Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer 
    som lekplatser, parker, torg och vägar 
•  En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat 
•  Ett nytt reningsverk 
•  Fortsätta satsningen på bredband så att 98% 
    av hushållen och företagen har tillgång till 
    minst 1 Gbit/s senast 2023 
•  Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla 
    barn och ungdomar 
•  En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och 
    ytterligare en ny konstgräsplan 
•  Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan 
    och våra bibliotek. 
•  Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga 
    tas tillvara Tydliga krav för snabb Integration 
•  Sveriges bästa näringslivsklimat 
•  Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler 
    tågavgångar och direktbussar anpassade till 
    norrgående tågtrafik 
•  En politisk ledning med erfarenhet och 
    förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda 
    förutsättningar
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STYRNING OCH LEDNING 
Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet 
i vårt arbete med att styra och leda Trosa kom-
mun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar 
emot och var i organisationen ansvaret ligger för 
att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas 
av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill 
ge våra verksamheter stabila förutsättningar vad 
avser ekonomi, ledarskap och styrsystem. 
    Politikerna ansvarar för att sätta målen, priori-
tera resurserna på ett övergripande plan samt att 
regelbundet följa upp målen, kvalitén och effek-
tiviteten. Tjänstemannaorganisationen, ytterst 
ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska 
genomföras för att nå bästa resultat. 
    Varje år ska kommunledningen genomföra 
verksamhetsbesök. Vi tar utgångspunkt i den 
verklighet som råder när vi formulerar våra för-
slag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också 
genom besöken, i dialog med personal och chefer, 
säkerställa att de förändringar och förbättring-
ar som väljarna vill ha på plats prioriteras och 
genomförs. 
    Kommunstyrelsen har en viktig roll för att 
säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den ska 
vara pådrivande i kommunens förändringsarbete 
och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar 
organisationen. Den ska också vara lyhörd och 
framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet 
i målformuleringar och förändringsarbete. Det är 
därför viktigt att samla kompetens och resurser 
hos kommunstyrelsen och under kommunchefens 
ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kans-
li, näringsliv, information, mark och exploatering, 
tillväxt, kommunikationer och ekologi. 
    Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En 
grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad 
GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En 
realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar 
resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är 
också i hög grad dimensionerande för nödvändiga 
investeringar.  
    Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning 
ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den 
ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan poli-
tiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till 
effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska bidra 
till att vi har goda ekonomiska resultat och till 
hög kvalité i verksamheten.

EKONOMI
Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl 
lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva 
resultat. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet 
med hög kvalitet.  
    Trosa kommun kommer att ha ekonomiska 
åtaganden kopplade till den nya stationen när 
Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskat-
ten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner 
kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå 
under kommande mandatperiod och skatten 
kommer då att återställas. 
    En kommuns ekonomi behöver befolkningstill-
växt för att kunna klara av ökande utmaningar i 
välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveck-
ling de senaste åren och rätt hanterad så ger det 
oss bra förutsättningar den kommande mandat-
perioden.  
    Den kommunala ekonomin är helt beroende 
av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. Det är 
bara när antalet arbetade timmar i landet växer 
som det blir mer resurser till offentlig sektor. På 
kort sikt kan man genom att höja skattetrycket 
parera det med höjda statsbidrag till kommuner-
na. Men på längre sikt får det negativa effekter 
på den kommunala ekonomin och försvårar våra 
välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det 
är så avgörande att regeringen prioriterar arbets-
linjen. 
    Vi går nu åter in i en period där vi behöver 
höja investeringstakten. Främst handlar det om 
att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äld-
reomsorg. Men det handlar också om infrastruk-
tur och ett nytt reningsverk.  

Vi vill: 
•  fortsätta säkerställa ordning och reda i 
    ekonomin 

•  fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt 
    som skapar ekonomiskt utrymme för fler 
    satsningar på vår kommunala service 

•  mot mandatperiodens slut återställa kommunal-
    skatten genom en sänkning med 40 öre
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VÅRA MEDARBETARE
Trosa kommun har Sveriges mest engagerade 
medarbetare och de är vår viktigaste resurs i 
arbetet med att erbjuda god service till våra 
medborgare. Offentlig sektor har stora behov av 
att rekrytera personal framöver samtidigt som 
det rådet brist på rätt utbildad arbetskraft. 
    Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare 
där varje enskild medarbetares förmåga och kraft 
tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkur-
renskraftiga löner och duktiga medarbetare ska 
ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och 
karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler 
att välja våra bristyrken måste också genomföras. 
    Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män ska inte förekomma. Och arbetet med 
”Heltidsresan”, som syftar till att fler ska välja att 
jobba heltid, ska fullföljas. 

Vi vill: 
•  erbjuda ett kompetent ledarskap med god 
    förmåga att ta tillvara på medarbetarnas 
    kreativitet och förmåga 

•  erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda 
    möjligheter för duktiga medarbetare till bra 
    löneutveckling

•  genomföra satsningar som möjliggör för alla 
    som önskar att arbeta heltid 

•  erbjuda goda möjligheter till 
    kompetensutveckling

SKOLA
Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i 
livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsätt-
ningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kom-
munala uppgift och vår högst prioriterade fråga. 
Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en 
ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola 
som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger 
rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på 
förmåga och talang. 
    Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat 
på de nationella proven och meritvärdet (be-
tygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. 
För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa 
skolkommuner måste dock resultaten fortsätta 
förbättras. Vi har sedan vi vann valet 2006 kraf-
tigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att

fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs 
elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 
miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att 
förbättra resultaten i våra skolor.  
    Mer undervisningstid och daglig fysik aktivi-
tet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta 
upp lokaler och mer pengar satsats på datorer i 
skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer 
resurser till barn med särskilda behov. 
    Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och 
rektorer gemensamt prioriterar resurser för att 
möjliggöra insatser och satsningar som över tid va-
rierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till 
elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål. 
    Det är också av största vikt att elever är tryg-
ga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klass-
rummen så att eleverna kan koncentrera sig på 
inlärning och fortsatta satsningar på våra duktiga 
pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolen-
heter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan 
är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans 
förutsättningar att göra ett gott arbete. 

Vi vill: 
•  fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elev-
    peng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs 
    redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet 
    är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner. 
•  öka insatserna för att säkerställa att alla elever 
    ges goda förutsättningar 
•  utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler 
    vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar 
    genom tex avlastning av administration 
•  öka antalet undervisningstimmar 
•  stödja utvärderingen av elevens kunskaper 
    genom skriftliga omdömen och betyg ifrån  
    årskurs fyra 
•  öka stödet till elever med särskilda behov 
•  erbjuda alla elever läxhjälp i skolan 
•  erbjuda skolgårdar som är stimulerande och 
    trygga 
•  bygga ut Skärlagsskolan 
•  slå vakt om småskalighet där våra skolenheter 
    inte får bli för stora 
•  säkerställa att vi framgångsrikt arbetar före-
    byggande mot mobbing och droger 
•  fortsätta satsningen på skolmaten. Bland 
    annat ska mer än 60 % vara närodlad och/
    eller ekologisk och arbetet med att förbättra 
    matupplevelsen ska fortsätta. 
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•  slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. 
    Vi vill också teckna avtal med Stockholms län 
    så att våra elever söker på samma villkor till 
    deras gymnasieskolor.

FÖRSKOLA
I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i 
förskolan. Barnen ska känna trygghet och för-
äldrarna ska känna förtroende för personalen. 
Barn är olika och kräver individuell omsorg för 
att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen 
skapar förutsättningar för många alternativ och 
att föräldrarnas rätt att välja bevaras.
    Förskolan har en viktig roll som pedagogisk 
verksamhet och ger barnen goda förutsättningar 
inför den kommande skolgången. Alla barn ska 
därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och 
barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för 
att säkerställa att de lär sig god svenska. 
    Vi kommer att fortsätta öka resurserna till för-
skolan och vi vill stimulera till färre barn i barn-
grupper med små barn upp till tre år. 
    En öppen förskola ska startas. I samarbete 
med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet 
som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar 
under barnens första levnadsår.

Vi vill:
•  fortsätta öka de ekonomiska resurserna
•  eftersträva valfrihet och mångfald
•  öka stödet till barn med särskilda behov
•  utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30   
    timmar per vecka
•  starta en öppen förskoleverksamhet
•  fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska 
    mer än 60 % vara närodlad och/eller ekologisk
•  fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler 
    och utemiljöer
•  slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för 
    stora enheter med fler än 5 avdelningar.

Varsam befolkningstillväxt 
och vår närmiljö
Trosa kommun är en liten kommun med stora 
ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så 
måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolk-
ningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två 
procent (130–260 invånare) per år. 

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och 
Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt 
tillväxt. Vi kommer att arbeta intensivt med att 
säkerställa att alla orterna får en positiv utveck-
ling.
    För att lyckas med det krävs en genomarbetad 
och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte 
minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela 
centrummiljön. I nästa steg har orten stor poten-
tial för nya bostadsområden inte minst kopplat till 
ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.
    Vi ska växa under kontrollerade former så att 
man känner igen sin kommun och upplever att 
man fortfarande bor i en liten kommun med alla 
dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa 
hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna 
om det öppna landskapet.

Vi vill:
•  uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid 
    nybyggnation
•  verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna 
    med omnejd är lika viktiga
•  över tid ha en varsam befolkningstillväxt mot-
    svarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 
    130 till 260 invånare.)
•  slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra 
    tätorter
•  bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter 
    lämpade för unga och äldre
•  prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagn-
    härad och Trosa 
•  fortsätta utvecklingen av Vagnhärads centrum 
    med fler bostäder och utökad samhällsservice
•  utöka insatserna för att utveckla och försköna 
    våra parker och grönytor
•  fullfölja satsningen på miljön och servicebygg-
    nader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
•  genomföra en årlig årensning
•  utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad 
    med högre ambitioner när det gäller trivsel, 
    skötsel och underhåll
•  försköna och iordningställa grönområdet vid 
    gravkullarna i Vagnhärad
•  iordningställa och försköna festplatsen på 
    Edanö
•  fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna 
    längs med strandpromenaden
•  skapa förutsättningar för kommersiella aktörer 
    att installera fler laddstolpar för elbilar
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•  fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten
    till friluftsliv genom att förbättra skyltning, 
    cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, 
    badplatser, båttilläggningsplatser, kulturminnen
    osv.
•  beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och 
    exploateringsprocesser

VÅRD, REHABILITERING OCH OMSORG
Vi ser till den enskilde individens behov av vård 
och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om 
vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsätt-
ning, ska få det stöd som han/hon har behov av. 
Behoven ökar och vi behöver därför också hitta 
nya arbetssätt för att möta framtiden.
    När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos 
brukarna i landets 290 kommuner genom att 
fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi 
har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde 
individens behov och önskemål är det viktigaste 
uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinder-
området och hemsjukvården.
    Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och 
slå vakt om den enskildes möjlighet att välja 
utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp 
i sin egen bostad är för många en viktig rättighet 
som ger ökad livskvalitet.
    Under det senaste året har vi haft en kö till 
särskilt boende som fortfarande är relativt kort. 
Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser 
och vi vill att det ska finnas en garanti om plats 
inom tre månader när ett beslut om särskilt bo-
ende fattats.
    Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande 
för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. 
Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga 
resurser för verksamheten. Vi kommer också att 
börja planera för en gruppbostad för personer 
med funktionsnedsättning.
    Idag har vi en dagverksamhet för dementa 
som fungerar väl och gör att människor mår bra 
i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat 
behov av en dagverksamhet för de som inte är 
dementa och vill undersöka möjligheterna att in-
föra detta i kommunen i samverkan med frivillig-
organisationer.

Vi vill:
•  utöka de ekonomiska resurserna
•  verka för självbestämmande och valfrihet för 
    den enskilde
•  ha fler bostäder anpassade för äldre med olika 
    upplåtelseformer
•  införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild 
    boende ordnas inom tre månader från beslut
•  erbjuda en så kallad ”Fixar-Malte” som kan 
    hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
•  fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
•  ge fler möjlighet att arbeta heltid
•  undersöka behovet av dagverksamhet för icke 
    dementa
•  planera för en gruppbostad för personer med 
    funktionsnedsättning
•  införa enkel digital teknik som ger mer tid till 
    omsorg

INTEGRATION
Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och 
reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan 
några år tagit emot fler flyktingar och ensamkom-
mande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag 
som beslutar hur många av de asylsökande som 
söker skydd som Sverige ska ta emot men också 
hur många av de som beviljas uppehållstillstånd 
som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt 
mottagande hittills fungerat väl och det är av stor 
vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt ar-
bete även framöver. Den största utmaningen för 
oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och 
ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.
    Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och 
förskola för barnen och en väl fungerande arbets-
marknad för de vuxna. Att lära sig det svenska 
språket och att snabbt komma in på arbetsmark-
naden är nyckeln till en framgångsrik integration. 
Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet 
från den enskilde på heltid och vi tror på männ-
iskors vilja och potential att försörja sig själv och 
sin familj. 
    Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare 
utöka samarbetet med föreningar, företag och 
privatpersoner för att förbättra integrationen. 
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Vi vill:
•  fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
•  ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända 
    svenskar lär sig svenska språket, får arbete 
    och kan försörja sig själva
•  ha ett aktivt samarbete med föreningar, 
    företag och privatpersoner
•  ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar 
    på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna 
    boende till de nyanlända som får uppehållstill-
    stånd och som anvisas till Trosa kommun.

Miljö och folkhälsa
För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med
smarta lösningar för att minska vår egen inverkan
på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för 
våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi 
har arbetat med detta under många år och nu går 
vi vidare med fortsatt höga ambitioner.
    Maten är viktig både ur miljö- och folkhälso-
perspektivet och vi vill därför att mer än 60 % av 
råvarorna i kommunens kök ska vara närodla-
de och/eller ekologiska. Barn och elever ska få 
kunskap om varifrån och hur maten kommer till 
matbordet. Under mandatperioden vill vi också se 
över möjligheterna till att komma längre med att 
enbart välja svenska matvaror.
    Påverkan på Östersjön är något vi måste fort-
sätta arbeta med. Vi gör det genom att gemen-
samt med andra arbeta för att minska närsalts-
utsläppen men också genom att nu gå vidare 
med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar 
då även på att förbereda för att kunna rena även 
från läkemedelsrester och mikroplaster. 
    Den förnybara energin är en viktig del för att 
minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat instal-
lera solceller på våra byggnader och kommer 
fortsätta med det. Vi investerar också i en egen 
tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på 
hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal 
fordonsflotta som är fossiloberoende. 
    Energirådgivningen bör utökas till att även 
informera om hur vi kan minska vår enskilda på-
verkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglov-
skravet för solceller för att förenkla ytterligare för 
våra medborgare.
    Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar 
ambitionen avseendet att använda miljövänliga 
byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer 

även att beakta val av miljövänliga material i de 
fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till 
ökad innovation på området.

Vi vill:
•  bygga ett nytt reningsverk
•  ha mer än 60% ekologiskt och/eller närprodu-
    cerad mat i den offentliga måltiden
•  fortsätta arbete med att minska närsaltsläppen 
    från Trosaån
•  öka energirådgivning till privatpersoner
•  installera fler solceller på kommunens och Trobos
    byggnader
•  utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för 
    att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
•  fortsätta ansträngningarna för att maximera 
    resurseffektiviteten i kommunens fastighets-
    bestånd.
•  bara ha fossiloberoende kommunala bilar
•  öka ambitionen för användandet av miljövänliga 
    byggmaterial vid egen produktion
•  beakta valet av miljövänliga byggnationer vid 
    markanvisningar

TRYGGHET OCH SÄKERHET
Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges 
tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kom-
mer därför även fortsättningsvis att prioritera ett 
brett arbete på området. Det handlar till exempel 
om bättre belysning i offentliga miljöer och kame-
raövervakning på vissa platser. Vårt samarbete 
med polisen fungerar väl men behöver utvecklas 
ytterligare. Bland annat genom att göra regel-
bundna lägesanalyser tillsammans med polisen 
som sedan kan ligga till grund för våra gemen-
samma insatser.
    Vi utökar nu också våra insatser bland annat 
genom att vi har anställt fältassistenter som finns 
ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. 
Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbätt-
ra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och 
socialkontoret ytterligare. 
    Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra 
trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessut-
om vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pen-
sionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera 
och bygga bort otrygga miljöer.
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Vi vill:
•  fortsätta arbetet med att skapa trygga 
    offentliga miljöer
•  förbättra möjligheten att enkelt komma i 
    kontakt med våra fältassistenter och utöka 
    närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
•  utöka det brottsförebyggande samarbetet med 
    polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet 
    och fastighetsbolagen
•  utöka samarbetet med civilsamhället och 
    föräldrar

FRITID
Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar 
som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att 
kommunen har ett gott samarbete med dessa 
organisationer.
    Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl 
barn som vuxna är en viktig faktor när det gäl-ler 
människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi 
vill fortsätta utveckla våra idrottsan-läggningar 
och sammankomstlokaler och fortsätta utöka 
föreningsstödet.
    Vi vill även utöka möjligheten för de med funk-
tionsnedsättning att delta i de ordinarie verksam-
heterna samt öka samverkan med föreningar i 
närområdet.
    Det är också viktigt att fortsätta satsningarna 
på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritids-
gården i Trosa. Verksamheterna har fått ökade 
ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi 
slå vakt om.

Vi vill:
•  bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhusis 
    samt ytterligare en konstgräsplan 
•  fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn 
    och ungdomar
•  fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya
    våra lekplatser
•  fortsätta upprusta och komplettera idrottsan-
    läggningarna i kommunen
•  anlägga en ny sjösättningsramp
•  behålla det extra anläggningsstödet till Väster-
    ljungs IF

KULTUR
Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som 
bor i kommunen uppskattar att det finns många 
olika typer av kulturverksamheter att vara delak-
tig i och ta del av.
    Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för 
att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, 
skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning 
att kraften och engagemanget även fortsätt-
ningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som 
enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika 
typer av kulturskapande.
    Samtidigt är vi angelägna om att kommunen 
med gemensamma medel ska fortsätta att stödja 
dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:
•  fortsätta satsningarna på kulturskolan
•  öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
•  fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta 
    för kulturverksamhet
•  fortsätta satsningarna på våra bibliotek
•  behålla kulturutbudet på kommunens särskilda 
    boenden
•  förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de 
hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är för-
hållandevis få. Men det finns människor som har 
behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel 
handla om barn som far illa, misshandel eller 
hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.
    Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga 
insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och 
den ska utformas på ett genomtänkt och fram-
åtsyftande sätt. Ledorden är ”hjälp till självhjälp” 
och ambitionen är att individen efter hjälpinsat-
sen ska kunna stå på egna ben och söka egen 
försörjning.
    Arbete med att stötta föräldrar genom att 
erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även 
fortsatt prioriteras.
    Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till 
hushållen och krav på motprestation i form av till 
exempel deltagande i undervisning, praktik och 
jobbsökande ska alltid ställas.
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Vi vill:
•  fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
•  prioritera tidiga insatser och behandling
•  ”Hjälp till självhjälp” är ledorden som styr våra 
    insatser. Varje människas kraft och förmåga 
    ska tillvaratas och uppmuntras. 
•  motverka drog & spelberoende framförallt 
    bland unga 

TEKNIK, GATOR OCH VÄGAR
Vi har under lång tid ökat på resurserna inom 
det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna 
ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter 
och vägar. Under kommande mandatperiod vill 
utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönom-
råden och promenadstråk ska bli fler och de som 
redan finns ska förbättras och förskönas. 
    Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara 
av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar 
på gång och cykelvägar kommer också att göras. 
Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att 
förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.
    Under mandatperioden vill vi slutföra bygg-
nationen av Infart Västra Trosa för att förbättra 
trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas sam-
hälle och öka möjligheten för byggnation väster 
om Trosa.
    Vi kommer också att anslå årliga resurser för 
att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i 
våra lokaler och i offentliga miljöer.
    Dialogen med trafikverket om deras lokala 
vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att 
fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden. 

Vi vill:
•  bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
•  bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
•  fortsätta satsningen på fler och förbättrade 
    cykelvägar, däribland förverkliga gång- och 
    cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
•  skapa fler parkeringsplatser i Trosa
•  bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser 
    vid stationen i Vagnhärad
•  ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att 
    underlätta samåkning
•  fortsätta arbetet med att förbättra belysningen 
    i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande 
    åtgärder

•  fortsätta satsningen på solceller, till exempel på 
    Safiren
•  bygga fler tillagningskök
•  avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpass-
    ningar

KOMMUNIKATIONER OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK
Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal 
arbetsmarknad, men med goda möjligheter att 
också nå närliggande arbetsmarknadsområden. 
För våra medborgare är möjligheterna att pendla 
till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det 
rör främst pendling till Stock-holm och Södertälje 
men också till Nyköping-Norrköping-Linköpings-
regionen.
    Nu finns beslut om att bygga ostlänken och 
en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. 
Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafi-
ken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgång-
ar från Vagnhärads station och vi vill att det ska 
vara enkelt att ta bussen till och från stationen i 
Vagnhärad.
    Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska 
fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet 
Movingo.
    Vi kommer även att verka för att vi tillsam-
mans med Nyköping, Oxelösund och Region 
Sörmland startar en skärgårdstrafik under som-
maren.
    Kommunikation handlar också om telefon och 
datatrafik. Samhället blir mer och mer beroende 
av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger 
ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att 
uppnå det nuvarande målet på att 90 % ska ha 
tillgång till bred-band. Vi ser att de fortsatt är en 
viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av 
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 
senast år 2023.

Vi vill:
•  ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärads tågstation
•  förbättra kollektivtrafik med bland annat fler 
    tågavgångar och direktbussar anpassade till 
    norrgående tågtrafik.
•  slå vakt om Trosabussen.
•  vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet
    Movingo.
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•  göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans
    med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
•  planera för en bra ny stationslösning vid den 
    nya järnvägen Ostlänken
•  möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % 
    av hushåll och företag möjlighet att tillgå bred-
    band om minst 1 Gbit/s år 2023. 
•  slutförande av ny väg till västra Trosa för att 
    möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny 
    verksamhetsmark

FÖRETAGSKLIMATET
Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning
för att trygga växande resurser till skola, vård 
och omsorg.
    Utan företagares förmåga att skapa värde och 
betala löner och skatt blir det inga pengar till den 
välfärd vi vill förbättra.
    Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker 
företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så 
placerar sig Trosa kommun på plats 9. När vi tog 
över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.
    I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och 
många framgångsrika företag och företagare. 
Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa 
kommun att leva och verka i.
    Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta 
vårt hittills framgångsrika arbete även den kom-
mande mandatperioden.

Vi vill:
•  samarbetet med företagen för att behålla ett 
    av Sveriges bästa lokala företagsklimat
•  fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd
    till företagande bland politiker, tjänstemän och 
    invånare
•  ha hög tillgänglighet när det gäller information
    och möjlighet till möten med företrädare för 
    kommunen
•  ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
•  fortsatt samarbete med besöks- och upplevel-
    seföretagen i hela kommunen för att ytterligare 
    stärka näringen.

KOMMUNALA BOLAG
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen 

se till att kommunen och dess bolag samordnar 
och effektiviserar sina verksamheter till hela 
kommunens fördel.
    Trosa kommun har idag bostadsbolaget Trobo 
och bredbandsbolaget Trofi.
    Trobo ska delta aktivt i utvecklingen av Tro-
sa kommun genom att bland annat bygga nya 
hyreslägenheter. För mandatperioden 2018–2022 
ska minst 80 nya hyreslägenheter bygggas. Fokus 
ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga 
och äldre.
    Ägardirektiven ger bolagets styrelse möjlighet 
att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens 
långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad sam-
verkan och mer av samordning av tjänster mellan 
Trosa kommun och Trobo under kommande man-
datperiod.
    Trofi ska aktivt arbeta för att uppnå de mål 
kommunfullmäktige satt upp rörande bredband-
stäckning i Trosa kommun. Det ska man göra i 
samverkan med andra tänkbara aktörer på mark-
naden.

För Moderaterna
Daniel Portnoff

För Centerpartiet
John Carlsson

För Liberalerna
Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna
Arne Karlsson
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Omvärldsanalys
och ekonomisk översikt 

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING
Signaler från olika prognosmakare
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi 
räknar med att BNP växer med närmare 3 % i år. 
Under konjunkturåterhämtningen har det fram-
förallt varit den inhemska efterfrågan som drivit 
tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. 
Nu tar den internationella utvecklingen bättre 
fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska 
efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, 
då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer 
långsammare. I och med att vi räknar med att 
antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år 
sker det en snabb uppbromsning av skatteun-
derlagstillväxten. Det innebär att ett betydande 
glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns 
intäkter och de kraftigt växande behov av skola, 
vård och omsorg som den snabba befolkningsut-
vecklingen för med sig.

BNP-tillväxt i omvärlden
(%)

Den ekonomiska utvecklingen i världen har 
stärkts under de senaste åren och 2017 växte 
global BNP med 3,7 % enligt OECD, vilket är den 

starkaste tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som 
bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, 
ökade investeringar samt tillväxt i global handel. 
Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsätt-
ningen och arbetslösheten har i de flesta länder 
fallit under de nivåer som var före finanskri-
sen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens 
uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 
och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som 
annonserats i USA och Tysk-land. Det finns dock 
flera risker som kan komma att ändra bilden. En 
av de största riskerna som vuxit fram under de 
senaste månaderna är ett handelskrig mellan 
USA och flera av USA utpekade länder. Storbri-
tanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer 
också få konsekvenser för framförallt länderna 
inom EU. Det geopolitiska läget är mer instabilt 
än på länge, det finns flera olika konfliktytor runt 
om i världen.

FÖRETAGENS OCH HUSHÅLLENS SYN 
PÅ EKONOMIN
Varje månad sammanställs resultatet av en 
enkätundersökning som går till svenska företag 
och hushåll. Resultatet sammanställs i rappor-
ten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, 
kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska 
variabler. Konjunkturbarometern består av två 
delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det 
medelvärde, normalläge, som uppmätts under en 
lång tid.

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april efter 
att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed 
till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stäm-
ningsläge än normalt bland företag och hushåll. 

1Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018.

1

2Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 26 april 2018

2
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Barometerindikatorn 2010-201804

Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget 
är svagt, -- Läget är mycket svagt

Uppgången förklaras främst av än starkare 
signaler från tillverkningsindustrin vars konfi-
densindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna 
uppgång drivs i sin tur av industriföretagens 
uppjusterade produktionsplaner på tre månaders 
sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulag-
ren. Även bygg- och anläggning bidrog åter på 
uppåtsidan. Detaljhandeln föll hela 5,3 enheter, 
främst på grund av nedjusterade förväntningar på 
försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna.  
Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterli-
gare något i april. Hushållens konfidensindikator 
sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå 
med det historiska genomsnittet.

KOMMUNERNAS EKONOMI
Kommunernas preliminära resultat för 2017 
uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed 
klart över tumregeln för god ekonomisk hus-
hållning i sektorn. Det är andra året i rad med 
rekordresultat. En bra utveckling av skatteunder-
laget, extra statligt stöd och större reavinster än 
normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre 
skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombi-
nation med fortsatt stora behovsökningar, vän-
tas leda till sämre resultat. För att klara att öka 
resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med 
demografin och ett resultat på 1 % av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkan-
de åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 % av 
bruttokostnaderna årligen). Det kommer med

andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar 
framöver. Brist på utbildad personal kommer att 
sätta ytterligare press på kommunerna att hitta 
nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen.

Framtidens välfärdsutmaningar
Antalet personer över 80 år ökar snabbast både 
de närmaste fem och tio åren. Det är den grupp 
som har de största behoven per invånare i kom-
muner och landsting. Den grupp som ökar lång-
sammast är personer i yrkesverksam ålder, som 
står för den största delen av skatteintäkterna. 

Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 
2017

Välfärden har stora investerings- och rekryte-
ringsbehov. De stora kullarna under 40-talet gör 
att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom 
höga födelsetal och invandring ökar dessutom an-
delen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till 
stor del under 1960-1980-talen och står nu inför 
betydande restaurerings- och nybyggnationsbe-
hov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga 
skatteintäkter till kommuner och landsting, sam-
tidigt som behoven ökade. Utrymmet för investe-
ringar och underhåll minimerades och har däref-
ter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 
2010-talet, efter finanskrisen. I kombination med 
ett stort mottagande av asylsökande, framförallt 
under 2015, bidrar detta till att de demografiskt 
betingade behoven och investeringsbehoven nu 
och under några år framöver kommer att vara 
mycket höga. Investeringarna i kommuner, lands-
ting och regioner har ökat och kommer att ta ett 
allt större utrymme av resurserna. Behovet av att 
bygga för skolor, skolor, sjukhus och va-system 
är mot den här bakgrunden stort, liksom att öka 
effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga

Medelvärde feb-18 mar-18 apr-18 Läget

100  109,6 108,8 110,4 ++

3Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018

3
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lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat 
behöver kommunerna bygga en bra bit över 
1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är 
en ökning av det totala beståndet med mer än 
10 %. I och med konkurrensen om arbetskraft 
drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och 
kostnaderna har ökat.

Kommunernas investeringar och 
avskrivningar

Prognosen, som baseras på kommunernas 
investeringsplaner fram till 2020, innebär att 
investeringstakten kommer att fortsätta öka i 
kommunerna från drygt 62 miljarder 2017 till 75 
miljarder 2021. Relaterat till skatter och bidrag är 
det en ökning från 9,5 % 2008 till 11,2 % 2021.

Låneskulden fortsätter att öka
Vid utgången av 2016 var låneskulden 521 miljarder
kronor i kommunkoncernerna, en ökning med 
drygt 3 % jämfört med året innan. Sedan 2012 
har låneskulden ökat med 26 %. Mellan 2012 och 
2019 beräknas kommunkoncernernas låneskuld 
öka med 65 %.

Fortsatt påverkan från 
flyktingmottagandet
Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asyl-
sökande under framförallt 2015 påverkar fortfa-
rande kommunerna på olika sätt. Många kom-
muners resultat är mycket starkt även 2017 som 
en följd av statens ersättningar för mottagandet. 
Men det finns även andra effekter, främst otyd-
ligheter och osäkerheter när kommuner har fått 
vänta på sin ersättning från Migrationsverket och 
när vissa kommuner inte får kostnadstäckning för 
sitt arbete. Kommande år, när statens ersättning-
ar minskar, kommer detta successivt att bli allt 
mer påfrestande för många kommuner.  
    
Fortsatt kostnadsövervältring inom 
LSS
Antal personer med statlig assistansersättning 
fortsatte minska snabbt under förra året. Sam-
mantaget de senaste två åren har antalet mins-
kat med över 1300 personer. De allra flesta av 
dessa har fått insatser inom kommunernas verk-
samhet för personer med funktionsnedsättningar. 
Preliminärt uppgår kostnadsökningen för kommu-
nernas lss-insatser 2017 till 5,7 procent. Antalet 
personer med assistans enligt lss ökade mellan 
oktober 2016 och oktober 2017med över 7 pro-
cent. Under andra halvåret 2017 har tolkningen 
av de domar som påverkat bedömningarna av 
de grundläggande behoven, som avgör vem som 
är ansvarig huvudman såväl som om assistans 
beviljas överhuvudtaget, stått i centrum. Kritiken 
mot de restriktiva bedömningarna har lett till att 
regeringen har beslutat att tvåårsomprövning-
arna av statlig assistans inte ska genomföras f 
rån 1:a april i år. Däremot kommer nytillkomna 
ansökningar och självinitierade omprövningar 
att genomföras enligt de mer restriktiva be-
dömnings grunderna. Minskningen av personer 
som får statlig assistansersättning torde därför 
fortsätta under 2018. De förslag som kan komma 
från utredningen om lss, som ska presentera sitt 
slutbetänkande i december i år, kommer troligen 
inte att kunna genomföras förrän tidigast 2020. 
Behovet av en tillfällig ekonomisk justering från 
staten till kommunerna kvarstår alltså. 
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Pensionskostnaderna ökar mest 2018 
och 2020
Pensionskostnaderna i kommuner och landsting 
har varit ett bekymmer i många år. En del av pro-
blemet är att utbetalningar från den gamla pen-
sionsskulden »pay-as-you-go« belastar resultatet. 
Det innebär att de anställdas pensioner belastar 
kommunsektorns resultat dubbelt under en lång 
period, både för tidigare anställda och för dagens 
anställdas pensionsintjänade. Utbetalningarna 
på den gamla pensionsskulden är nu på topp och 
ökar inte längre realt sett.
    Allt högre avsättningar för förmånsbestämda 
pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensions-
kostnader framöver, främst 2018 och 2020. Det 
bör dock betonas att denna utveckling är starkt 
förknippad med de antaganden om priser och 
löner som ligger bakom kalkylen och att osäker-
heten ökar för varje år. 

Prognos 2018-2019 och kalkyl 2020-
2021
Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015 
–2017 men viker nu betydligt åren 2019–2020 för 
att vända upp något 2021. Även verksamheternas 
intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största de-
len beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 
2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksam-
heternas intäkter förväntas vara så gott som oför-
ändrade fram till 2019. Detta åter speglas också 
i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter 
dämpning. Det demografiska trycket fortsätter 
på en hög nivå, även om scb:s befolknings prog-
nos från april 2018 visar något lägre ökningstakt. 
Sammantaget bedömer vi att den totala kostnads-
ökningen i fasta priser blir låg 2018–2019.

Intäktsförändring kostnadsvolym och 
demografiska behov

Intäktsökningen växlar ned kraftigt 2017 och 
2018 vilket delvis hänger ihop med minskningen 
av riktade statsbidrag för flyktingar. 

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga
Med tanke på de kommande kärva åren kommer 
det krävas avsevärda effektiviseringar framöver. 
Brist på utbildad personal kommer att sätta 
ytterligare press på kommunerna att hitta nya 
lösningar att klara välfärdsuppdragen. Det finns 
också stora förhoppningar kring den digitala tek-
niken som är på frammarsch.

KOMMUNEN
Trosas ekonomiska förutsättningar
Kommunens budget grundas på befolkningsprog-
noser i olika åldrar och gemensamma antaganden 
om löne- och prisökning. Sättet att ta fram bud-
getförutsättningar och beräkna budget är väl känt 
i organisationen. Det har skapat en trygghet hos 
såväl politiker som medarbetare och medborgare.

Kommunens resultat, Mkr

Ovanstående graf redovisar årets resultat exklu-
sive jämförelsestörande poster och budgeterade 
öronmärkta medel. År 2018 enligt marsprognos 
och 2019-2021 enligt budget och planer.
    2017 års resultat var 33,7 Mkr. Resultatet mot-
svarade 5 procent av skattenettot, en ökning med 
2,9 procentenheter jämfört med 2016. År 2017 
höjde Trosa kommun skatten med 40 öre och 
befolkningen ökade med 469 invånare. Trosa fick 
därför för första gången ersättning med 9 mkr 
för eftersläpningseffekter på grund av en ökande 
befolkning. 
    2015 genomförde kommunen en försäk-
ringsingslösen för individer i 59-65-årsåldern för 
pension som tjänats in till och med 1997. Medel 
som användes var de avsättningar som kommunen
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gjort från 2005. Kommunens kostnader för pen-
sioner kommer därför inte att öka kommande år 
utan minska något.
    Skatteprognosen per april visar att skattein-
täkterna blir 4,6 Mkr högre än vad som budge-
terats för 2018. Eftersläpningseffekt på grund 
av en ökande befolkning står för större delen av 
förändringen.
    I februari beslutades budgetförutsättningarna 
för 2019. De skatteprognoser som låg till grund 
var från december 2017. SKL presenterade en ny 
skatteprognos i april vilken ligger som underlag i 
budget 2019 med planer 2020-2021. 
    Trosas ekonomi är god. Under tidigare högkon-
junktur har kommunen både gjort avsättningar 
för kommande kostnader och sett över avskriv-
ningstiderna för kommunens äldre anläggningar 
med extra avskrivningskostnader som följd. 
    Avsättningar för kommande medfinansiering 
av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och pla-
neras att fortsätta under några år. Skatten höjdes 
med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsätt-
ningar i syfte att inte belasta kommande genera-
tioner med kostnader. Ett annat åtagande som på 
kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrest-
ning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer 
dock dessa kostnader att mötas av exploaterings-
intäkter.
    Rationaliseringar har genomförts med 10 mkr 
för 2008–2009 och med 3 mkr (0,5 procent) per 
år från 2010. År 2017 genomfördes även bespa-
ringar med 9,1 Mkr.

Ekonomistyrning och spelregler
Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och 
konsekvent process för att påverka organisatio-
nens handlande så att verksamheten genomförs 
efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet 
och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tillde-
lade resurser och fastställda mål.
    Resursfördelning till kommunens största verk-
samheter, förskola och skola samt äldreomsorg 
görs med befolkningsprognoser som grund. Re-
sursfördelning görs med fastställd peng per barn/
elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts årligen i 
en central buffert för att fördela ytterligare resur-
ser till förskola/skola och/eller äldreomsorg. 
    Följande grundläggande spelregler gäller i 
kommunen:
•  Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av 

    medel från central buffert i samband med 
    delårsbokslut) beviljas under året.
•  Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten 
    inom beslutad ram, driva verksamheten enligt 
    de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt 
    följa upp och utvärdera verksamheten.
•  Om förutsättningarna förändras under löpande 
    budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att 
    anpassa och prioritera verksamheten inom 
    gällande ram.
•  Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin 
    verksamhet inom beslutad budget, vidta 
    åtgärder under löpande år för att uppnå detta, 
    driva verksamheten enligt de mål och uppdrag 
    nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla 
    verksamheten kontinuerligt.
•  Kommunfullmäktige fastställer peng för 
    kommunens för- och grundskola, hemtjänst 
    och särskilt boende.
•  Resultatenheternas över-/underskott överförs 
    till nästkommande år. 
•  Medel motsvarande 2 procent av verksamhet-
    ens kostnader sätts av i en central buffert. 
    Medel från bufferten kan endast fördelas enligt 
    de kriterier som fastställts:
    -  Ökat antal barn i förskola 
    -  Ökat antal elever i skolan
    -  Dyrare programval i gymnasieskolan
    -  Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) 
       som inte kunnat förutses 
    -  Fler äldre än vad som beräknats i budget
       förutsättningarna. 
    -  Möta vikande skatteprognoser
    -  Ökade pensionskostnader
•  Varje nämnd ska också avsätta medel i en 
    egen buffert för att kunna möta de förändringar
    som inträffar under året.

Budgetförutsättningar
Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse
och kommunfullmäktige tillräcklig information och 
bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2019 
och flerårsplan 2020–2021 och de politiska priori-
teringar som varje budgetbeslut innebär.
    Budget 2019 bygger på att resurserna fördelas 
för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas 
invånare. Till grund för budget och planer ligger 
en befolkningsprognos för Trosa.
    Kommunalskatten sänktes med totalt 68 
öre 2008-2012 och har varit oförändrad till och 
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med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för 
att finansiera medfinansiering av statliga infra-
strukturprojekt. Bland annat till finansiering av 
Ostlänken. 
    Landstinget Sörmland, Regionförbundet och 
länets kollektivtrafikmyndighet bildar Region
Sörmland 1 januari 2019. I samband med re-
gionbildningen sker en skatteväxling om 6 öre 
gällande regional utveckling samt kommunernas 
andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna 
kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling 
och kommunalekonomiska effekter är avstäm-
da med Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Trosa kommun sänker därmed skatten med 6 öre. 
I budget 2019 har skatteintäkterna minskats med 
1,8 Mkr avseende skatteväxlingen. Denna minsk-
ning hanteras genom att budgeten för kollektiv-
trafik har minskats med 1 Mkr och avgiften till 
Regionförbundet Sörmland försvunnit.
    Jämförs budgeterat skattenetto 2019 med 
helårsprognos i mars för 2018, det vill säga skat-
teintäkter, generella statsbidrag, utjämning och 
fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 36,9 
Mkr vilket motsvarar 5,2 procent.
    I budget 2019 ökar verksamhetens nettokost-
nader med 22,4 Mkr jämfört med helårsprognos i 
mars för 2018. Det motsvarar 3,6 procent. 
    I kommunens gemensamma planeringsförut-
sättningar, GPF, för åren 2019-2022 har utgångs-
punkterna varit: 
•  Ekonomiska förutsättningar
•  Skatteprognoser
•  Befolkningsprognoser fram till 2022 för hela 
    Trosa och de tre ”kommundelarna”.
•  Kända och/eller beslutade verksamhetsföränd-
ringar/kostnadsökningar.
•  Ökningar för löner och priser.
•  Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 Mkr/år.
    
Befolkningsprognosen baseras på invånare i kom-
munen 30 september och prognos för åren fram 
till och med 2022. 

Befolkningen som skatteintäkter, generel-
la statsbidrag och utjämning (skattenetto) 
beräknas utifrån

De gula staplarna visar befolkningsantagandet 
som skattenettot beräknats på. Invånarna 2018 
är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 
november 2018 och betala skatt till kommunen 
2019. 
    Trosas befolkning växte procentuellt näst mest 
i landet 2017, motsvarande 3,77 %. De gemen-
samma planeringsförutsättningarna reviderades 
därför under hösten och budget 2018 räknades 
upp. Det förklarar varför skillnaderna mellan den 
först antagna GPF:n och den GPF som skatterna 
är beräknade utifrån inte skiljer sig så mycket åt. 
De grå staplarna visar de invånare som de demo-
grafiska behoven i GPF beräknats efter innan ny 
GPF.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, enligt 
budget 2019

Grafen visar Trosas åldersstruktur 2019 enligt vår 
befolkningsprognos. Unga invånare har behov av 
förskola och skola medan den äldre befolkningen 
har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga 
medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.   
    Befolkningsprognoser ligger till grund för be-
hovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för 
barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 
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16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger sedan 
2015 samtliga invånare 65 år och äldre som 
grund för resurstilldelning.
    Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan 
och gymnasiet fortsätter att öka 2019. Den störs-
ta ökningen av antalet äldre de kommande åren 
syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.

Demografiska förändringar, jämfört med 
budget 2018
Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 
8,2 Mkr 2019.
Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kost-
nadsutjämningssystemet som grund, omfattar 
samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och 
omsorgsnämndens ram med 2,1 Mkr.

Skatter, uppräkning av löner och priser, mm.
Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
2018-04-27. 
Löner och priser har räknats upp med 2,0 pro-
cent 2019. 

Verksamhetsförändringar, satsningar och 
andra kostnadsökningar 2019
Språkcentrum, 0,5 Mkr
Fältassistenter, 1,0 Mkr
Räddningstjänst, 0,5 Mkr
Miljönämnd, 0,3 Mkr
Central buffert, 0,4 Mkr
Totalförsvar, 0,5 Mkr
Digitalisering, 1,0 Mkr
Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr
Skola, 4,0 Mkr
Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr
Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr
Brottsförebyggande rådet, 0,3 Mkr
Ekoutskott, 0,3 Mkr
Feriearbetare, 0, 255 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och 
andra kostnadsökningar som gjordes 2018
Förstärkt central buffert, 0,3 Mkr
Buffert finans 4,2 Mkr
Återförd besparing skolan, 1,4 Mkr
Återförd besparing vård och omsorg, 0,3 Mkr
Förstärkning hälso- o sjukvård, 0,8 Mkr
Förstärkt buffert vård o omsorg, 1 Mkr
Utökat föreningsstöd, 0,3 Mkr

Folkets hus o Kvarnen, 0,25 Mkr
Kulturskolan, 0,1 Mkr
Turism/näringsliv 0,2 Mkr
Förstärkning centrala funktioner 1,5 Mkr
Förstärkning bygglov, 0,6 Mkr
Drift gator o parker 1,5 Mkr
Demografibuffert, 1 Mkr

Rationaliseringar
I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att 
tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta 
fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsva-
rande 5 Mkr för 2008 och ytterligare 5 Mkr för 
2009. Från 2010 är uppdraget 3 Mkr per år vilket 
motsvarar cirka 0,5 procent av verksamheternas 
kostnader. I budget 2019 har nämndernas ratio-
naliseringar återlagts och ersatts med ett högre 
personalomkostnadspålägg på 1 %. 

Ettårssatsningar 2019
Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som ge-
nomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utveck-
lingsprojekt varje år. 

Kommunstyrelsen tillförs 2 850 Tkr för:
•  Rekrytering, 900 Tkr
•  Validering kunskaper kärnverksamhet, 250 Tkr
•  Digitalisering, e-tjänster, e-arkiv mm, 1 200 Tkr
•  Beslutsstödsystem, 500 Tkr

Ekoutskottet tillförs 200 Tkr för:
•  Solkarta GIS, 100 Tkr
•  HVO-bilbränsle, 100 Tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 200 Tkr för:
•  Planering av resecentrum

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 1 200 
Tkr för:
•  Att stärka arbetet med integration,1 000 Tkr
•  Stimulanspengar, förebyggande arbete, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 Tkr för:
•  Fortsatt arbete Industrigatan

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 50 Tkr för:
•  Praktikplatser
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Investeringar
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas 
av god planering och framförhållning. Under den 
tidigare högkonjunkturen var investeringarna 
relativt små för att sedan öka väsentligt under 
lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa haft 
gjort stora investeringar. Av-skrivningskostnader 
och räntekostnader för lån har tagit en större an-
del av kommunens budget i anspråk under åren. 
    Kommunens långsiktiga finansiella styrka bru-
kar mätas i soliditet, som visar hur stor del av 
våra tillgångar som finansieras av egna medel. 
Från 2009 minskade soliditeten till följd av de 
höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas 
om investeringar finansieras via lån. Detta har 
varit aktuellt under 2009 -2014, då investering-
arna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14 % 
inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade inves-
teringar åren därefter har bidragit till en högre 
soliditet. 2017 års resultatnivå gjorde också att 
soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen steg 
med 3 procentenheter till 21 %. De kommande 
årens investeringar kommer åter att sänka solidi-
teten. 
    Investeringsplanerna för kommande år är åter-
igen expansiva, totalt ligger 522 Mkr i investe-
ringsplan fram till år 2021. I takt med att befolk-
ningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera 
i verksamheterna  för att möta invånarnas behov 
av service. Dessa investeringar kommer till stor 
del att behöva finansieras med lån. 

Investeringsvolym, Mkr per år

Några investeringar 2009-2014
•  Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterske-
    mottagning o ambulansstation i Vagnhärad 
    köptes av Landstinget.

•  Fastigheten på Industrigatan förvärvas. 
    Industridelen säljs 2016.
•  Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.
•  Tallbackens förskola byggdes till med två 
    avdelningar.
•  Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om 
    och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
•  Björke förskola i Västerljung byggs.
•  Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
•  Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
•  Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd 
    Tomtaklintskola.
•  Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i 
    bibliotekets gamla lokaler.
•  Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
•  Det satsas på IT i skolan.
•  Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
•  Vitalisskolans idrottshall renoveras.
•  Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs 
    till med läktare.
•  Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och 
    renoveras.
•  Parkering byggs vid Safiren.
•  Häradsvallen får konstgräsplan och omkläd-
    ningsrum.
•  Vagnhärads å-miljö byggs och färdigställs.
•  Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
•  Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
•  Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa 
    Torg med omgivande gator.
•  Rondell vid Trosaporten.
•  Vagnhärads Torg byggs om.
•  Kommunens lokaler energioptimeras.
•  Mark köps bland annat i Väsby.
•  VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnöviken.
•  Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
•  Ny vattentäkt.

Några investeringar 2015-2016
•  Väsby förskola byggs ut.
•  Sockenstugan i Västerljung förvärvas och 
    renoveras.
•  Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med 
    två nya avdelningar.
•  Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till 
    Vitalisskolan.
•  Skärgårdens förskola byggs ut med två 
    avdelningar och blir klart 2017.
•  Folkets Hus förvärvas.
•  Tureholmsviken muddras.
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•  Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
•  Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
•  Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad 
    byggs och blir klar 2017.
•  Säkring av vattentäkt med nytt vattenskydds-
    område.
•  VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2018
•  Tomtaklints förskola renoveras och får en ny 
    entré.
•  Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön 
    fixas.
•  Kyrkskolan ytrenoveras.
•  Fornbyskolan ytrenoveras.
•  Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
•  Utemiljö skolgårdar renoveras.
•  Yttre renovering Skärborgarnas hus.
•  Fastigheten på Industrigatan renoveras.
•  Skatepark byggs.
•  Badplats återställs på Borgmästarholmen.
•  Utökad satsning görs på Sillebadet.
•  Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Väster-
    ljungs rondell och andra offentliga miljöer. 
    Satsning på julbelysning fortsätter.
•  Gång-och cykelvägnätet byggs ut.
•  Utegym vid Safiren i Vagnhärad.
•  Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindel-
    parken i Trosa renoveras.
•  Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
•  Vagnhärads vattentorn renoveras.
•  Tofsö får ny avloppsanläggning.
•  Parkmiljö vid Hamnängen.

Kommande investeringar 2019-2021
•  Industrigatan (kontor, omklädningsrum)
•  Ev. utökning skollokaler
•  Framtidens Skärlagskola
•  Köks- och matsalskapacitet
•  Reservkraft
•  Skärlagsvallen
•  Renovering gästhamnen
•  Kråmö
•  Trosa havsbad
•  Konstfrusen isrink
•  Ny idrottshall
•  Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
•  Fler leder MTB-spår
•  Safiren (solceller mm)
•  Båtbottentvätt

•  Vandringshinder i Trosaån.
•  Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
•  Fler parkeringsplatser
•  Forts. avloppsanläggning Tofsö
•  Utredning reningsverk
•  Nya återvinningsstationer
•  Korslöt

Framtid
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
förväntas antalet arbetade timmar knappt öka 
alls nästa år, vilket medför en snabb uppbroms-
ning av skatteunderlagstillväxten. De ökade 
behoven i verksamheterna samtidigt som skatte-
underlaget utvecklas svagt innebär att resultatni-
våerna sjunker de kommande åren. 
    Trosas befolkning ökade kraftigt föregående 
år, och under årets tre första månader 2018 har 
invånarantalet ökat med 85 personer till 13 001 
invånare. Med en ökande befolkning följer, föru-
tom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av 
investeringar. 
    Upptagna lån innebär att kommunen expone-
ras för risker. Det innebär även att kommunens 
likviditet kan komma att bli ansträngd. Räntelä-
get är historiskt lågt men kommunen har fortsatt 
budgeterat för ett högre ränteläge (2,5 %) än 
vad som råder idag. 
    I enlighet med kommunens ekonomistyrmodell 
har medel dessutom anslagits i en central buf-
fert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till 
stabila ekonomiska förutsättningar.
    När skatteintäkterna minskar och resultatni-
våerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt 
fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar 
i takt med behoven.  
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REVIDERING HÖSTBUDGET
KF  2018 11 28
Kommunfullmäktige fastställde 2019 års budget 
i juni 2018.  Beräknade skatteintäkter baserades 
på Sveriges Kommuners och Landstings skat-
teprognos per april 2018 samt på de antagan-
den om Trosas befolkning enligt Gemensamma 
Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes 
i början av året. Budgeten i juni var beräknad 
på att 13 172 invånare skulle vara folkbokförda i 
kommunen 1 november 2018 och betala skatt till 
kommunen 2019. Skattenettot för 2019-2021 har 
reviderats enligt SKL:s skatteprognos från sep-
tember och med ett befolkningsantagande per 1 
november på 13 248 invånare, samma antal som 
senast kända invånarantal per 31 augusti 13 220 
inv. justerat för förväntad ökning för september 
och oktober 28 invånare. 
    Enligt skatteprognosen i september minskar 
skatteintäkterna med 4,6 Mkr jämfört med prog-
nosen i april. Minskningen vägs upp av en ökning 
av antal invånare och skattenettot blir därmed 
oförändrat jämfört med junibudgeten.
    Ramarna för samtliga nämnder har justerats i 
enlighet med internhyresmodell. 
    Genomförda och beslutade investeringar ligger 
som underlag för beräkning av kapitaltjänstkost-
nader. Internräntan höjs från 1,5 % till 1,75 %.
    För att förenkla uppföljningen av kostnader för 
förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader
   

för arvoden mm. flyttats till kommunstyrelsen 
inför budget 2019.  
    Vård- och omsorgsnämnden har tillförts 500 
tkr för tjänsten ”Fixar-Malte”.

Investeringar
Investeringsbudgeten har reviderats och utökats 
med medel för enkelt avhjälpta hinder för att öka 
tillgängligheten. Investeringsmedel för planerat 
underhåll inom den avgiftsfinansierade verksam-
heten samt investeringsmedel för Safiren har 
tillförts. 

Taxor och avgifter
Kommunens taxor och avgifter beslutas av 
fullmäktige i anslutning till budgetbeslut varje 
år. Några nämnder har föreslagit förändring av 
taxor under hösten att gälla från 2019. Miljö-
nämnden har reviderat taxorna för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa 
kommun och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Miljönämnden har vidare 
reviderat taxorna för livsmedelslagen, miljöbalken 
och strålskyddslagens tillämpningsområde. Teknik 
och servicenämnden har reviderat vatten- och 
avloppstaxan. 
    Kommunstyrelsen har reviderat taxan för 
kopior och avskrifter av allmänna handlingar. 
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Medborgarnas kommun

1. Medborgarna ska uppleva 
 Trosa som en attraktiv 
 kommun att leva och bo i.

2. Medborgarna ska vara 
 nöjda med kommunens 
 verksamheter.

3. Det upplevda inflytandet bland   
 medborgarna ska öka och vara 
 större än snittet av alla kommuner 
 som genomför SCB:s medborgarenkät.

4. Medborgarna ska känna sig
 trygga i kommunen och i 
 SCB:s medborgarundersökning 
 ska Trosa få 70 poäng av 100   
 möjliga vad gäller trygghet.

5. Trosa kommun ska vara 
 jämställd avseende 
 politisk representation, 
 arbetsgivarfrågor och 
 service till invånarna

Tillväxt & arbete

6. Kommunen ska växa 
 med 150 invånare per år.

7. Sysselsättningen i kommunen 
 ska vara minst 82 procent.

8. Kommunen ska vara bland 
 de 20 bästa i landet 
 avseende företagsklimat.

Trosa ska tillhöra de 20 
bästa av de kommuner som 
SCB jämför Trosa med.

Trosa ska tillhöra de 20 
bästa av de kommuner som 
SCB jämför Trosa med.

Trosa ska tillhöra de 20 
bästa av de kommuner som 
SCB jämför Trosa med.

Trosa ska tillhöra 
de 20 bästa av de 
kommuner som 
SCB jämför Trosa 
med.

I SKL:s rankning 
ska Trosa visas 
grönt (tillhöra de 
25 procent bästa).

85 %

Kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

 Mål              Målprecisering           Mätmetod

Medborgarundersökningen, 
indextal.

Medborgarundersökningen, 
indextal

Medborgarundersökningen, 
indextal

Medborgarundersökningen, 
indextal.

SKL:s öppna jämförelser.

Befolkningsstatistik, antal.

SCB:s arbetsmarknads-
statistik, andel sysselsatta i 
procent.

Svenskt 
Näringsliv, 
rankning.
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VKV*standardkostnad, 
jämförande tal.

SKL:s öppna jämförelser, 
rankning. Publicerades i 
april 2016.

Skolverkets 
statistik, andel 
i procent.

SKL:s öppna jämförelser.

SKL:s öppna jämförelser.

Sveriges Ekokommuners 
statistik, andel i procent.

Årlig enkät med frågor 
framtagna av RKA** och 
SKL, andel i procent.

Egen statistik, 
andel i procent.

Egen statistik, 
andel i procent.

Egen statistik, 
andel i procent.

Kärnverksamheter

9. Kärnverksamheterna (förskola,   
 gymnasium, äldreomsorg) ska 
 vara kostnadseffektiva.

10. Trosa kommun ska vara 
 en av landets 20 bästa 
 utbildningskommuner.

11. 40 procent av kommunens 
 gymnasieungdomar ska 
 påbörja högskoleutbildning 
 inom tre år efter 
 gymnasieskolan.

12. Äldreomsorgen ska ha 
 nöjda kunder.

Hälsa & miljö

13. Folkhälsoindex medborgarna.

14. Kommunen ska ha en hållbar 
 ekologisk utveckling.

Engagemang

15. Hållbart medarbetarengagemang,   
 HME

God ekonomisk hushållning

16. Det planerade underhållet av 
 kommunens materiella tillgångar   
 ska överstiga det akuta underhållet 
 inklusive skadegörelse. Minst 60   
 procent ska vara planerat underhåll.

17. Årets ekonomiska resultat 
 ska motsvara minst 2 procent 
 av skattenettot för kommunen.

18. Kommunkoncernens 
 resultat/kommunens 
 skattenetto ska vara 
 minst 0,5 procent högre 
 än kommunens resultat/
 skattenettot

Kommunens kostnader ska vara 
i nivå med standardkostnad.

Grundskolan mäts.

I SKL:s rankning ska Trosa 
visas grönt (tillhöra de 
25 procent bästa).

I SKL:s rankning ska Trosa 
visas grönt (tillhöra de 
25 procent bästa).

75 procent av de nyckeltal 
som ingår i Ekokommunernas 
uppföljning ska förbättras årligen

80 procent ska svara 4 eller 
5 på en 5-gradig skala där 
5 är högsta betyget.

 Mål              Målprecisering           Mätmetod

*VKV = Vad kostar verksamheten i din kommun? 
Uppgifter från kommun- och landstingsdatabasen 
Kolada och SCB. 

**RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser.
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Resultatbudget
(Tkr)

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare 12 035 12 300 12 916 12 805 13 248 13 493 13 729

Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:66 21:66 21:66 21:60 21:60 21:60

Budgetberedning Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Plan Plan

Skatteprogn okt 18 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnad -552 586 -566 895 -562 247 -619 970 -663 392 -683 372 -711 510

Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre -10 000 -15 056 -10 000 -12 345 -12 727 -13 198

Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000

Nya satsningar -5 000 -5 000

Avskrivningar -42 803 -43 360 -41 817 -44 060 -43 948 -46 648 -49 348

Central buffert 0 -14 300 -20 716 -14 600 -15 000 -15 400 -15 800

Verksamhetens nettokostnad -595 389 -634 555 -639 836 -688 630 -734 685 -760 147 -791 856

Skatteintäkter 582 409 624 294 624 357 646 322 672 147 694 328 721 406

Slutavräkning skatt -1 979 -3 727 -1 882 -2 266

Inkomstutjämningsbidrag 40 871 45 178 50 387 63 385 74 520 83 360 92 465

Kostnadsutjämningsavgift -24 058 -29 195 -26 390 -31 706 -32 012 -32 604 -33 174

Regleringspost -412 110 -2 727 -675 1 369 3 112 -443

Utjämning LSS -13 601 -9 727 -10 049 -8 869 -14 518 -14 786 -15 045

Generellt bidrag befolkningsvariabel 2 421 2 606 2 606 4 455 6 240 8 910

Generellt bidrag flyktingvariabel 0 2 787 3 394 3 076 1 850 0

Eftersläpningseffekter ökad befolkn 8 954 13 937 11 646 4 327 3 844

Fastighetsavgift 23 682 23 998 25 411 28 297 29 329 29 329 29 329

Skattenetto 606 911 653 352 673 454 714 425 750 012 775 156 807 292

Finansiella intäkter 3 487 1 500 3 231 2 500 2 500 2 500 2 500

Finansiella kostnader -4 479 -11 700 -3 184 -11 700 -10 500 -13 000 -16 500

Årets resultat 10 529 8 597 33 665 16 595 7 327 4 509 1 436

Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan -15 954 8 954 16 729 11 646 4 327

Öronmärkn utj befolkningsökning -13 937 -11 646 -4 327 -3 844

Öronmärkning "byggbonus" 2017 3 000

Balanskravsresultat 10 529 8 597 17 711 14 612 12 410 11 828 1 919

Resultatmål 2 % skattenetto 1,7% 1,3% 5,0% 2,3% 1,0% 0,6% 0,2%
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Balansbudget
(Tkr)

BALANSBUDGET (TKR)

Bokslut Budget Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 868 959 886 680 959 375 1 054 602 1 124 979

Finansiella anläggningstillgångar 61 627 61 584 61 584 61 584 61 584

Summa anläggningstillångar 930 586 948 264 1 020 959 1 116 186 1 186 563

Exploateringsmark 47 584 50 000 50 000 50 000 50 000

Fordringar/placeringar 107 114 87 000 75 000 75 000 75 000

Likvida medel 20 094 10 000 10 000 10 000 10 000

Summa Tillgångar 1 105 378 1 095 264 1 155 959 1 251 186 1 321 563

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 371 865 388 460 395 786 400 295 401 731

 Därav årets resultat 33 665 16 595 7 327 4 509 1 436

Eget kapital 371 865 388 460 395 786 400 295 401 731

Avsättningar 66 734 76 734 89 079 101 806 115 004

Avsättningar 66 734 76 734 89 079 101 806 115 004

Långfristiga Lån (ink ansllutn avg) 496 123 500 000 550 000 630 000 680 000

Långfristiga skulder 496 123 500 000 550 000 630 000 680 000

Kortfristiga lån

Kortfristiga skulder 170 656 130 070 121 093 119 084 124 827

Kortfristiga skuler 170 656 130 070 121 093 119 084 124 827

Skulder 666 779 630 070 671 093 749 084 804 827

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 1 105 378 1 095 264 1 155 959 1 251 186 1 321 563

Soliditet 33,6% 35,5% 34,2% 32,0% 30,4%
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Driftbudget
(Tkr)

DRIFTBUDGET 

Budget 2018 Budget 2019

Netto Netto

Kommunstyrelse -72 302 -78 560

Politisk ledning -9 259 -11 543

Kommunkontor -46 700 -49 879

Ekoutskottet -1 744 -2 138

Central buffert -14 600 -15 000

Humanistisk nämnd -337 398 -360 616

Barnomsorg o utbildning -312 320 -331 258

Individ och familjeomsorg -25 078 -29 359

Kultur- o fritidsnämnd -38 207 -40 166

Vård- & omsorgsnämnd -180 118 -190 644

Teknik o service skatt -30 524 -32 501

Samhällsbyggnadsnämnd -12 088 -12 887

Miljönämnd -1 049 -1 341

Revision -798 -814

Övr kommungem poster -28 205 -29 000

Pensioner -6 500 -6 500

Kommmungem -9 584 -9 152

Medfin. infrastruktur -10 000 -12 345

Exploateringsintäkter 500 500

Buffert demografi o avskrivningar -2 621 -1 503

Politiska prioriteringar 0 0

Ettårssatsningar 2019 0 0

Tot skattefin verks -700 689 -746 529

Affärsdriv verks 769 0

Finansiering
Avräkning internränta 11 290 11 844

Skattenetto 714 425 750 012

Finansiella kostnader -9 200 -8 000

Öronmärkning 2017 11 954 16 729

Öronmärkning 2018 -13 937 -11 646

Totalt inklusive öronmärkta medel 14 612 12 410
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Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan
skattefinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021

Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000
Statsbidrag -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fastigheter
Planerat underhåll fastigheter X X X X
Investeringsreserv Fastigheter X X X X
Nytt tak Trosa Vårdcentral X
Solceller 280 m2 Taket VC X
Renovering Trosa VC X
Konvertera VC till fjärrvärme X
Reparationer/underhåll Industrigatan X X X X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X
Industrigatan LOVE X
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum) X X X X
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö X
Solceller Skärgården X
Tomtaklints förskola inkl entré X
Hasselbacken ytskikt och utemiljö X
Ev. utökning förskola X
Ev. utökning skollokaler X
Ytrenovering Fornbyskolan X
Utemiljö skolgårdar X
Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X
Paviljong X
Framtidens skärlag X X X X
Köks- och matsalskapacitet X X X
Frysrum Tomtaklintskolans kök X
Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan X
Ventilation Tomtaklintskolan X X
Upprustning Skärborgarnas hus X X
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme X
Ombyggnation Alphyddan X
Hamnängen X
Tillfälligt boende X
Reservkraft X
Gruppbostad LSS X
Överordnat styrsystem VA/Fastighet X
Summa 18 281 31 700 71 200 69 700 10 700

Investeringsbudget 
anläggningar
(Tkr)
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Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Överfört Budget Budget Plan Plan
Fritidsanläggningar från 2017 2018 2019 2020 2021
Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler X X X X
Häradsvallen X X
Köp fastigheter på Häradsvallen X
Bergärme häradsvallen X
Skärlagsvallen X
Vagnhärads utegym X
Badplats Borgmästarholmen X
Utöka satsning Sillebadet X
Renovering Gästhamnen X X X X
Kråmö X X X
Trosa havsbad X X X
Garvaregården X X
Konstfrusen isrink X
Ny idrottshall X X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning X
Fler leder MTB-spår X
Safiren X
Solceller Safiren X
Båtbottentvätt X
Summa 5 961 7 000 23 800 14 300 57 200
Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Överfört Budget Budget Plan Plan
Gator och parker från 2017 2018 2019 2020 2021
Planerat underhåll X X X X
Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X
Lekplatser X X X X
Utveckling parker grönmiljö X X X X
Utbyte av armaturer X X X X X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X X
Belysning offentliga miljöer X
Julbelysning X X X X
Belysning Västerljung rondell X
Köp av belysningsnätet X
Proj Trosaån X
Vandringshinder Trosaån X X X
Utredning av kajen utmed Trosaån X X X
Trafiksäkerhet utanför Safiren X
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen X X X X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad X X
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm X X
Lekpark, Safiren o spindelparken X
Laddstolpar för elbilar X
Muddring Tureholmsviken X X X X
Hamnen spontning etapp 2 av 3
Fler parkeringsplatser X X
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station X X
GC-väg infart västra Trosa X
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa) X
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA) X
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA) X
Lekpark Västra Långagatan X
Minneslund för sällskapsdjur X
Väderskydd cyklar resecentrum X
Toalett Västra hamnplan X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder X
Summa 5 235 17 875 16 100 23 600 24 600

TOTALSUMMA 29 477 56 575 111 100 107 600 92 500
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Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan
avgiftsfinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021
Planerat underhåll X X X X
Investeringsreserv VA X X X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X
Pumpstationer Gunnarstensgatan X X
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna X
Renovering Vagnhärads vattentorn X
Tofsö X X
VA Hamnplan X
VA, Hertig Karlsväg X
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata) X
Överordnat styrsystem VA/fastighet X
Utredning reningsverk X X X
Återvinningsstation Källvik X
Nya ÅVS 2019-2021 X X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021 X X
Flytt av mottagningen på Korslöt X X X
Summa avgiftsfinansierat 20 025 5 740 33 000 16 000 13 000Investeringsbudget nämnderna (tkr) 
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan
skattefinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021
Humanistisk nämnd
Inventarier skolkontoret 300 300 300 300
Inventarier förskolor/skolor 1 270 1 200 1 200 1 200
Inventarier socialkontoret 100 100 100 100

Kultur och Fritid
Inventarier 250 250 250 250
Oförutsett 100 100 100 100

Vård och omsorg
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm 700 700 700 700
Samhällsbyggnadsnämnd
Inventarier kontoret 75 75 75 75
Teknik och servicenämnd
Städutrustning 100 100 100 100
Köksutrustning 300 300 300 300
Inventarier tekniska kontoret 100 1 100 600 600

Kommunstyrelse
IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 2 000 2 000 2 000 2 000
Inventarier kommunkontoret 200 200 200 200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod 450
Publikt wifi o orienteringstavlor 100
Solkartan 60
Investeringsreserv 4 640 5 000 5000 5000
Delsumma nämnder 0 11 745 12 425 11 925 11 925

Summa skattefinansierade 29 477 68 320 123 525 119 525 104 425

Totalt 49 502 74 060 156 525 135 525 117 425
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volym. En fortsatt ökning av antalet resande i 
Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken 
anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. 
    För resenären har ett utvecklat och samordnat 
biljettsystem införts som ger stora förbättringar 
från hösten 2017. Under de första månaderna 
2018 ses en tydlig ökning av resenärsantalet i 
busstrafiken.
    En utveckling av busstrafiken inom Trosa 
kommun genomförs under perioden 2019 med 
prioriteringar i enlighet med kommunens kol-
lektivtrafikvision. En busslinje från Trosa med 
passning till tågavgångar i nordlig relation införs 
från 2019, utöver det är förbättrade restider till 
Södertälje prioriterat. 
    För den regionala trafiken har landstinget 
Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet 
med anpassa det regionala kollektivtrafikutbu-
det med den nya spårkapacitet i Stockholm som 
tillfördes 2017 pågår. 
    Frågan om Södermanlands läns organisation 
och tillhörighet har diskuterats under ett par 
decennier. Inför 2019 har landstinget, regionför-
bundet och länets kommuner diskuterat en lokal 
regionbildning. I en tänkt länsregion kommer 
regionförbundets och kollektivtrafikmyndighetens 
nuvarande ansvarsområden tillföras den av lands-
tinget Södermanland bildade regionen.
    Arbete med ökad koncernsamordning fort-
sätter och omfattar flera av kommunkontorets 
delar och syftar till effektiviseringar och kvalitets-
förbättringar och på sikt en bättre styrning av 
bolagen och kommunkoncernen. 
    I takt med att kommunen och dess verksam-
heter växer, ökar också behovet av administrativt 
stöd, det senaste året har utökningar genomförts 
inom ekonomi-, personal- och kommunikations-
området. Kommunkontoret har mot bakgrund av 
det ett utökat behov av att lokaler. 

Kommunstyrelsen
Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)      2019      2020         2021

Budget föreg. år, netto  -55 959   -59 856     -61 108

Uppräkning     -1 174    

Ettårssatsning, föreg. år     1 925    

Ramökning     -3 364    

Ettårssatsning, innev. år    -2 850    

Budget, netto  -61 422   -59 856   -61 108

       

Investering, netto   -8 200     -8 200     -8 200

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Politisk ledning
•  Övergripande planverksamhet
•  Kommunledning
•  Nämndadministration
•  Ekonomi
•  Personal
•  IT
•  Telefon/Internservice
•  Kommunikation och turism
•  Näringslivsfrågor
•  Kollektivtrafik
•  Krisberedskap
•  Överförmyndare
•  Finskt förvaltningsområde

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa 
kommun attraktiv för dagens och morgondagens 
medborgare, näringsliv och besökare genom 
strategisk ledning och utveckling samt stöd och 
service. Kommunkontoret ska bidra till att skapa 
kommunsveriges bästa chefer med stabila och 
trygga planeringsförutsättningar.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets 
största verksamhetsområde sett till ekonomisk 
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Under 2018-19 ska kommunen anpassa det 
administrativa arbetet till den nya dataskyddslag-
stiftningen, GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. 
    Kommunen arbetar med turistverksamheten i 
samarbete med de lokala besöksnärings-företa-
garna. En samordning mellan serviceenheten och 
turistbyrån har påbörjats.
    Inom IT- och e-tjänstområdet fortsätter ut-
vecklingen i rask takt. Kommunen antog  under 
2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande 
fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre 
huvudområden: 
•  Förenkla vardagen för medborgare, företagare 
    och besökare.
•  Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
•  Smartare och tillgängligare förvaltning.

För att kunna starta och genomföra projekt uti-
från digitaliseringsstrategin utökas kommunkon-
toret ram med 1,0 Mkr. För att finansiera några 
digitaliseringsprojekt under 2019 görs en ettårs-
satsning görs med 1,2 Mkr. Utöver detta satsas 
0,5 Mkr för att ta fram ett ändamålsenligt beslut-
stödssystem som efter önskemål från volymverk-
samheternas ledning.
    För att understödja kommunens Brottsföre-
byggande råds arbete med att öka tryggheten för 
medborgare, besökare och företagare tillförs 0,3 
Mkr under 2019 i utökad ram.
    Kommunens engagemang i bredbandsutbygg-
nad fortsätter inom ramen för den under 2013 
antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren 
kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden 
i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer 
Trofi organisatoriskt och administrativt i och med 
beslut om koncernsamordning.  Den ekonomis-
ka utvecklingen i Trofi kommer under perioden 
2017-18 innebära att bolaget mognar och kan bli 
mer kommersiellt självbärande. Nya mål ägard-
irektiv för bolaget kommer att fastställas under 
hösten 2018. 
    I nuläget framstår utmaningen att bemanna 
den offentliga sektorn i allmänhet så också i Trosa 
kommun i synnerhet som en av de största utma-
ningarna. Särskilda insatser kommer att fortsätta 
vidtas de närmaste åren, för att bygga vidare på 
Trosa kommuns goda renommé som en attraktiv 
arbetsgivare. 0,9 Mkr tillförs i ettårssatsning för 
2019 för att finansiera ytterligare insatser för att 
utveckla kommunen i rekryteringsfrågor. 

Därutöver avsätts för 2019 0,25 Mkr för att pröva 
metoder och stöd för validering av yrkeskompe-
tens inom bristyrken.
    Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är priorite-
rat även de kommande åren. Ambitionen att öka 
motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl 
den anställde som för kommunen. 
    Ett av kommunfullmäktiges mål, om medar-
betarnas engagemang, mäts och ska utvärderas 
årligen inför kommande insatser.
    Under 2019 pågår den största planläggningen 
av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga 
historia. Ett gott samarbete med befintliga och 
tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig 
för att understödja tillväxten av lokala arbets-
platser och ett bredare varu- och tjänsteutbud 
för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa 
kommun ska behålla positionen som en kommun 
med ett företagsklimat i toppklass. 
    Trosa kommuns målsättning är att byggandet 
av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2020. 
Allmänna val ska hållas till Europaparlamentet 
2019, vilket innebär en fortsatt utökad budget för 
valnämnden.
    En ny medborgarundersökning ska genomföras 
2019. Medborgarundersökningen är en central del 
i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun 
med hållbar och stabil tillväxt. 
    För att påbörja det kommunala totalför-
svars-arbetet avsätts från 2019 årligen 0,5 Mkr. 
För att förenkla uppföljningen av kostnader för 
förtroendevalda har samtliga nämnders kostna-
der för arvoden mm flyttats till kommunstyrelsen 
inför budget 2019, 1,2 Mkr. En förändrad politi-
kerorganisation har också utökat kommunstyrel-
sens ram med 1,1 Mkr. 

VERKSAMHETEN 2020-2021
Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar 
samt väl fungerande styrsystem för kärnverk-
samheten är förutsättningar för att säkerställa 
kommunens långsiktiga ekonomiska balans. 
De ekonomiska utmaningarna blir större de 
kommande åren på grund av ökande behov av 
demografiska skäl. Den allt annat överskuggande 
utmaningen de närmaste åren bedöms vara att 
bemanna kommunerna i Sverige med medarbeta-
re med hög kompetens och relevant utbildning.
En konstant högre befolkningsökningstakt i Trosa 
kommun än vi tidigare varit vana vid kommer 
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att ställa stora krav på kommunens planerings-, 
styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och 
lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal bli 
därför en uppenbar utmaning.
    Trosa kommun fortsätter att arbeta med att 
utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet 
inom ramen för de av kommunfullmäktige upp-
satta målen och projektet Kommunens Kvalitet i 
Korthet.
    Statens kloka beslut om byggnation och finan-
siering av det omfattande järnvägsprojektet Ost-
länken mellan 2017-2033, kommer att innebära 
gradvis ökande behov av kommunala planerings- 
och förberedelsearbeten. Det innebär att kom-
munen framöver behöver avsätta mer resurser 
för ändamålet under kommande år för att öka 
insatserna inom flera områden. Planeringen av 
nya områden i anslutning till det nya stationsläget 
i Vagnhärad kan under perioden 2020-22 komma 
att påbörjas. 
    Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter 
kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av 
den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur 
som gör resan enkel och trygg för resenären.
Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdok-
trin som innebar att alla samhällets resurser ska 
kunna ianspråktas i ett läge där landet är i krig 
eller krigsfara. Efter en lång period där det natio-
nella försvaret demonterats och avvecklats

bedömer nu staten att planering och iståndsät-
tande av ett totalförsvar är nödvändigt. Trosa 
kommun har sedan fyra år förberett sig på detta 
scenario, men en återuppbyggnad av ett trovär-
digt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid 
och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt 
uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig 
samhälls- och verksamhetsplanering.
    För 2020 och perioden framöver ska arbetet 
med att årligen effektivisera kommunens verk-
samhet i en takt om 3 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL
Kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergri-
pande mål:

Trosa kommun ska ha:

Nöjda medborgare 
Nöjda företagare
Engagerade medarbetare

För att uppfylla de tre övergripande målen har 
kommunstyrelsen formulerat ett antal underlig-
gande mål kopplade till kommunstyrelsens an-
svarsområde. En fullständig måluppfyllelse kräver 
ständiga förbättringar och heltäckande insatser 
inom samtliga områden.
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Trosa kommun ska ha nöjda medborgare

1. Trosas medborgare ska 
 rekommendera vänner och bekanta 
  att flytta till kommunen.

2. Trosas medborgare ska känna 
 trygghet.

3. Trosas medborgare ska vara nöjda med
 kommunikationsmöjligheterna.

4. Trosas medborgare ska vara nöjda med  
 arbetsmöjligheterna

5. Trosa medborgare ska uppleva en hög 
 tillgänglighet och ett gott bemötande
 från de kommunala verksamheterna.

6. Medborgarna ska vara nöjda med 
 kommunens information och 
 möjlighet till inflytande

7. Valdeltagandet bland röstberättigade ska 
 till nästa val 2018 öka.

8. Kollektivtrafikens andel av det totala 
 resandet ska öka.

Trosa kommun ska ha nöjda medborgare

9. Företagare som har haft minst ett 
 ärende hos kommunen ska vara nöjda.

Trosa ska tillhöra de 10 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
Trosa med (NRI).

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
Trosa med (NRI).

Trosa ska tillhöra de 20 
bästa av de kommuner som 
SCB jämför Trosa med.

Trosa kommun ska öka antalet 
avgångar/ankomsetr inom 
kollektivtrafiken avseende 
regionala trafikförbidelser

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
Trosa med med.

Trosa ska tillhöra de 10 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
Trosa med (NMI).

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
Trosa med (NII

Kommunalvalet: Målet mäts 
endast med valår.

Mäts inte av kollektivtrafikmyndig-
heten varför målet ses över inför 
reviderad budget i höst.

Trosa ska tillhöra de 10 bästa 
kommunerma i totalbedömningen.

Kommunstyrelsens mål 
Politisk ledning och kommunkontor

 Vad              Mål           Mätmetod

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen

Kommunens årliga 
sammanställning

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen

Kommunval

SKL:s Insikten
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10. Trosa ska ha landets bästa 
 företagsklimat.

11. Trosas företagare ska vara nöjda 
 med kommunikationsmöjligheterna.

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12. Trosa kommun ska ha nöjda och 
 engagerade medarbetare.

13. Kommunkontoret ska ha nöjda och   
 engagerade medarbetare.

14. Frisknärvaron för kommunens 
 anställda ska öka.

Kommunen ska vara i topp 20 
av landets 290 kommuner i 
rankingen.

Trosa kommun ska öka antalet 
avgångar/ankomster inom 
kollektivtrafiken avseende 
regionala trafikförbindelser.

80 % av alla anställda ska ge 
det sammanställda betyget 4-5.

90% av alla anställda ska ge 
det sammanställda betyget 4-5.

Jämförs med tidigare år.

 Vad              Mål           Mätmetod

Svenskt Näringslivs
årliga ranking.

Egen sammanställning årligen.

Årlig enkät HME.

Kontorets åreliga 
kundundersökning.

Kartläggs varje år.
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    För att förenkla uppföljning av kostnader för 
förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader 
för arvoden m.m. flyttats till KS, för Eko -72 tkr.
    Ekoutskottet har fått 300 tkr i ramökning för en 
ökad satsning på folkhälsa och återkommande event 
för att uppmärksamma Trosa som Ekokommun. 
    Ekoutskottet har även tilldelats 200 tkr för 
ettårssatsningar. 
•  100 tkr för solkarta GIS 
    (Nytt beslut KS okt 2018)
•  100 tkr HVO-station

VERKSAMHETEN 2020-2021
Inga stora förändringar av verksamheten är 
planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verk-
samhet och projekt som främjar hållbar utveck-
ling och uppfyller kommunens ambitioner som 
ekokommun.

Verksamhetsmått   Redov    Redov     Redov 

           2017      2016         2015

CO2-utsläpp (kg/inv)     4 007       4 159        4 342

Fosforhalt vid Trosaåns 

utlopp årsmedeltal (µg/l)      52,7         45,3         44,3   

Kvävehalt vid Trosaåns 

utlopp årsmedeltal (µg/l)    1 382       1 217        1 300

NÄMNDENS MÅL
Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet 
och projekt som syftar till att främja hållbar 
utveckling. Det görs genom att verka för mins-
kad energianvändning och utsläpp av koldioxid 
i kommunen, att minska utsläpp övergödande 
ämnen till Östersjön samt att kommunen ska ha 
ett aktivt miljöledningssystem och medborgarna 
god tillgång till naturområden och möjlighet till 
ett miljövänligt leverne.

Kommunstyrelsen
Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnamalm (C)
Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)      2019      2020         2021

Budget föreg. år, netto    -1 744    -1 716       -1 763

Uppräkning          -40    

Ettårssatsning, föreg. år          75    

Ramökning        -300   

Ramförändring           71

Ettårssatsning, innev. år       -200    

Budget, netto    -2 138  

Investering, netto     

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Hållbar samhällsutveckling
•  Naturresursplanering
•  Miljökonsekvensbedömning
•  Miljöledning
•  Miljöanpassad upphandling
•  Energi- och klimatrådgivning
•  Energieffektivisering
•  Samordning ekokommunen Trosa
•  Naturskydd
•  Övergripande folkhälsoplanering
Verksamheten leds av kommunekologen under 
kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet ver-
kar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen 
Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Statsbidraget för energi- och klimatrådgivningen är 
från och med 2018 treårigt och Trosa kommun har 
beviljats bidrag 2018-2020 för att bedriva energi- 
och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Nykö-
ping, Oxelösund och Gnesta. Energi- och klimat-
rådgivningen har utökats med ytterligare en tjänst. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar. I 
ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 %.
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1. Utsläpp av övergödande ämnen från  
 Trosaån till Östersjön ska minska.

2. Trosas medborgare ska vara nöjda  
 med kommunens insatser för att 
 invånarna ska kunna leva miljövänligt.

3. Energianvändningen i kommunen ska  
 minska.

4. Utsläpp av koldioxid i kommunen ska  
 minska.

5. Trosa kommun ska aktivt verka för   
 minskad negativ miljöpåverkan.

6. Trosas medborgare ska ha god tillgång
 till parker, grönområden och natur.

Utsläppen av fosfor och kväve 
från Trosaåns utlopp ska minska 
årligen.

Trosa ska tillhöra de 10 bästa av 
de kommuner som SCB jämför 
med.

Energianvändningen per 
invånare ska minska årligen.

Utsläppen av koldioxid per
invånare ska minska årligen.

Kommunen ska ha ett aktivt 
miljöledningssystem.

Betygsindex minst 8 av 10 för 
frågan om tillgång till parker, 
grönområden och natur i NRI.

Kommunstyrelsens mål 
Ekoutskott

 Vad              Mål           Mätmetod

Mätstation vid Trosaåns utlopp

Medborgarundersökningen (NMI)

Statistik från SCB.

Statistik från RUS (Naturvårds-
verket).

Sammanställning av 
verksamheternas 
miljöledningsarbete.

Medborgarundersökningen (NRI)
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VERKSAMHETEN 2020-2021
Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja 
byggas 2020-2021. Kopplat till detta kommer 
flera större planerings- och exploateringsprojekt 
att genomföras.
   Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken 
har nu gjorts. Detta innebär att detaljplanearbete 
för såväl resecentrum som kringliggande stads-
utvecklingsytor kommer att ske under perioden 
2018-2021. 
   Exploateringstrycket kommer sannolikt att 
mattas av i takt med konjunkturförändringen. 
Arbetet under 2020-2021 kommer således handla 
om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta 
kommer bland annat att ske genom framtagandet 
av en ny kommuntäckande översiktsplan. 

NÄMNDENS MÅL
Ambitionen är att genom fortsatt god framförhåll-
ning och expansiv planering kunna nå målet med 
en befolkningstillväxt på 150 invånare per år. 
    Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och 
service förväntas ge goda resultat gällande hand-
läggningstider och service till företagen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Tomas Landskog (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)      2019      2020         2021

Budget föreg. år, netto          -12 088  -12 887     -13 015

Uppräkning        -312       -328          -335

Ettårssatsning, föreg. år            0        200    

Ramökning        -500   

Ramförändring         217

Internhyresförändring

Ettårssatsning, innev. år       -200

Budget, netto               -12 887   -13 015   -13 350 

Investering, netto          -75          -75          -75 

    

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Plan och bygglov
•  Räddningstjänst
•  Bostadsanpassning
•  Strandskydd
•  Mark och exploatering
•  Kartverk, gatunamn, adressättning
•  GIS, befolkningsprognos
•  Infrastrukturplanering, Ostlänken

VERKSAMHETSUTVECKLING
Ekonomiska förutsättningar
Budgeten är enligt anvisningar årligen uppräknad 
med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % 
för övriga kostnadsökningar.
    Räddningstjänsten har tilldelats en ramök-
ning på 500 tkr som är tänkt att täcka kostnader 
för genomförda fordonsinvesteringar och höjda 
lokalhyror samt kvalitetshöjning genom utökad 
räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad. För att för-
enkla uppföljningen av kostnader för förtroende-
valda har nämndens kostnader för arvoden m.m. 
flyttats till kommunstyrelsen, därav en ramminsk-
ning med 204 tkr. Omfördelning av budget för 
administration om 13 tkr har flyttats till kommun-
styrelsen.
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1. Fysisk planering

2. Nybyggnation

3. Trygghet

4. Service till företagen

5. Bostäder

6. Handläggningstid

7. Medarbetarengagemang

För att säkerställa god framför-
hållning i den fysiska planeringen 
ska kommunen arbeta kontinu-
erligt med den kommuntäckande 
översiktsplanen. Behovet av att 
arbeta fram en ny översiktsplan 
ska prövas årligen.

Skapa förutsättningar för en 
genomsnittlig årlig befolknings-
tillväxt på cirka 150 personer 
genom mångfacetterad och 
högkvalitativ nybyggnation i 
såväl Trosa kommuns samtliga 
tätorter som på landsbygden.

Trosa kommun ska vara topp 
20 i landet.

Trosa kommun ska tillhöra den 
främsta tiondelen (10 %) av de 
kommuner som genomför mät-
ningen.

Trosa kommun skall fortsätta 
öka och överstiga rikssnittet 
avseende bostäder (utbud, 
möjligheter att hitta boende etc.).

Den genomsnittliga handlägg-
ningstiden (medianvärde) för 
bygglovhantering ska vara högst 
4 veckor.

80 % av medarbetarna på 
samhällsbyggnadskontoret ska 
ge det sammanvägda betyget 
4-5 på en femgradig skala.

Samhällsbyggnadsnämndens 
mål 

 Vad              Mål           Mätmetod

Egen avstämning

Egen avstämning

Medborgarundersökningen

SBA:s/SKL:s undersökning av 
sammantagen servicefaktor.

Medborgarundersökningen

Egen avstämning

Årlig enkät till kommunens med-
arbetare med frågor framtagna 
av SKL och RKA.
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de prognoser som Migrationsverket ger. Utbild-
ning för analfabeter har hittills köpts från andra 
kommuner. En större volym kan motivera att 
utbildningen ges i egen regi.  
    Fortsatt ökat behov av modersmål och studie-
handledning inom förskola och skola samt kart-
läggningsinsatser från Språkcentrum. 

Ekonomiska förutsättningar 
Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar. 
    I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspå-
lägg på 1 %. 
    Rampåverkande satsningar om totalt 4 500 
tkr,  500 tkr avser Språkcentrum och 4 000 tkr 
avser kvalitetshöjande insatser. Kompensation 
löneökning lärare 2018 avseende peng, 2 366 tkr 
och kompensation enheter, 231 tkr. Flytt av bud-
get avseende statsbidrag integration om 2 307 
tkr från nämnd till IFO. Omfördelning av budget 
för administration om 13 tkr har flyttats till KS. 
Minskad internhyra –368 tkr. För att förenkla 
uppföljning av kostnader för förtroendevalda har 
samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. 
flyttats till KS, för HN -254 tkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021 
Skärlagskolan byggs ut för fördubblad kapacitet. 
Fler förskoleavdelningar finns tillgängliga så att 
mottagandet av förskolebarn kan ges med hög 
kvalitet. Utbyggnad möjliggör även att Hassel-
backens förskola renoveras. 
    Kvalitet i verksamheten kommer tydligt vara 
kopplad till att rekryteringar kan göras av rätt 
kompetens till rätt uppdrag. Behörighetskraven är 
av största vikt att säkra. 

Humanistiska nämnden
Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)
Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto        -312 320  -331 258  -343 827

Uppräkning     -6 637      -7 016     -7 267

Demografi      -8 146      -5 553     -2 741

Ettårssatsning, föreg. år          75    

Ramökning     -7 097   

Ramförändring      2 942

Budget, netto             -331 258  -343 827 -353 835

Investering, netto    1 200        1 200     1 200

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Förskola 
•  Skolbarnomsorg 
•  Grundskola
•  Särskola 
•  Gymnasieutbildning 
•  Vuxenutbildning 
•  SFI

VERKSAMHETSUTVECKLING
Specialpedagogik för lärande är en kompetens-
utvecklingsinsats som kommer att pågå läsåret 
2018-2019 och beröra alla legitimerade grund-
skollärare för att stärka kompetensen i att möta 
alla elevers behov och anpassa undervisningen. 
Genom kollegialt lärande får lärarna tid att re-
flektera och diskutera viktiga frågor tillsammans 
och får pröva och utveckla specialpedagogiska 
arbetssätt. 
    Kompetensutveckling riktat mot fritidshem pla-
neras att genomföras 2019 för att säkra kvalitet 
när tillgänglighet på utbildad behörig lärare för 
fritidshem är låg i landet. 
    Trosa kommun har fortsatt högt mottagande 
av asylsökande. Behov av utbildning för personer 
utan skolbakgrund beräknas öka under året enligt 
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VERKSAMHETMÅTT
Antal barn             Redov       Redov        Redov

               2017    2018          2019

Förskola      

Förskola 1-3 år   366      383           381

Förskola 4-5 år   281      308           339

Summa   647             691             720

       

Skolbarnomsorg  671      728           756

       

Grundskola      

Förskoleklass  166       156           158

År 1-5   797       827           855

År 6   155       152           163

År 7-9   483       477           470

Summa             1 601    1 612        1 646

       

Gymnasieskola  420             448            470

NÄMNDENS MÅL
För många av Humanistiska nämndens mål gäller 
per definition, och utifrån gällande lagstiftning 
att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exem-
pel att alla elever skall ges förutsättningar att nå 
sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i 
skolan. Humanistiska nämnden uppdrar i sitt mål-
arbete att metodiken är ständiga förbättringar, 
att alltid utgå från nuläget och därefter förbättra 
verksamheten. Humanistiska nämndens mål kan 
till stora delar följas som resultat i officiella källor 
såsom SIRIS, SKL:s Öppna jämförelser, Kom-
munernas kvalitet i korthet och till övergripande 
kommunala undersökningar som verksamhetsre-
dogörelser och kvalitetsrapporter.
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Respekt för individen

1. Alla ska ges förutsättningar 
 att nå sina mål.

2. Alla ska ges förutsättningar 
 att nå sina mål.

Stimulerande arbetsmiljö

3. Trygghet och arbetsro.

4. Inflytande och likabehandling.

Ständiga förbättringar

5. Högre och mer positiva förväntningar.

6. Förbättrade positioner i ranking.

Hög effektivitet

7. Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad.

8.   Ökad övergångsfrekvens gymnasium 
 och högskola.

Jag får den hjälp jag behöver om… 
Mina lärare hjälper mig om…

Skolarbetet gör mig nyfiken…        
Jag skulle kunna nå ännu högre…

Jag är inte rädd när jag…      
Jag kan koncentrera mig på…

Man lyssnar på mina åsikter…      
Jag känner att jag duger som 
jag är.

Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå… 
Jag vet vad jag behöver kunna.

Mjuka värden - demokrati och 
inflytande. Hårda värden - 
kunskap och ekonomi.

Kunskapsnivåer per utbildnings-
krona.Mjuka värden per utbild-
ningskrona.

Direktövergång till gymnasiet. 
Till högskola inom 4 år.

Humanistiska nämndens mål
Barn och utbildning

 Vad              Mål           Mätmetod

Enkät klassens/lärarens 
kvalitetsrapport

Enkät - klassens/lärarens 
kvalitetsrapport

Enkät - klassens/lärarens 
kvalitetsrapport

Enkät klassens/lärarens 
kvalitetsrapport

Enkät - klassens/lärarens 
kvalitetsrapport

Enkät och statistik 
Rank ÖJ/KKIK/SIRIS

Statistik - Öppna jämförelser/
KKIK/inte rn statistik

Statistik - Öppna jämförelser/
SIRIS. HSV:s statistik
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Samordning av insatser i kommunen och tillsam-
mans med externa aktörer och föreningar behö-
ver utvecklas. 
    Vad gäller gruppen ensamkommande behöver 
vi säkerställa att de har lämpliga boendeformer 
och deltar i utbildningsverksamheter. 

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom 
befintliga ramar och med statsbidrag från social-
styrelsen som, enligt nuvarande bestämmelser, 
ger personalförstärkning till och med 2020. 
    Undantaget är ensamkommande barn då det 
är svårt att täcka eventuella kostnader med scha-
blonersättning från migrationsverket på nuvaran-
de nivå. 

Ramförändringar 
Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % 
vilket innebär att rationaliseringar motsvarande 
den höjningen behöver genomföras. Individ- och 
familjeomsorgen har tilldelats en ramökning på 
1 mkr för fältassistenter samt ettårssatsningar 
om 200 tkr för stimulanspengar och 1 mkr för 
integration. Vidare har man tilldelats 2,3 mkr som 
tidigare legat hos nämnden avseende statsbidrag 
integration. För att förenkla uppföljning av kost-
nader för förtroendevalda har samtliga nämnders 
kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för 
IFO -103 tkr. 
    Individ- och familjeomsorgen ska förstärka 
personalen som arbetar med fältbelagd verksam-
het på icke-kontorstid. Målgruppen är ungdomar 
och unga vuxna och syftet är att öka tryggheten 
för ungdomar och omgivningen. Rekrytering av 
ungdomar till kriminalitet och bruk av alkohol och 
droger ska motverkas. 
    Samarbete mellan individ- och familjeomsor-
gen, skolkontoret, vård- och omsorgskontoret och 

Humanistiska nämnden
Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)
Ordförande Individ- och familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L)
Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto         -25 078    -29 359    -28 758

Uppräkning        -514        -599        -587 

Ettårssatsning, föreg. år        700      1 200    

Ramökning      -3 307

Ettårssatsning, innev. år    -1 200

Ramförändring           40 

Budget, netto               -29 359  -28 758    -29 345

Investering, netto      -100       -100

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Barnavårdsutredningar 
•  Ekonomiskt bistånd 
•  Vård och behandling  
•  Familjerätt
•  Familjemottagning 
•  Familjerådgivning 
•  Alkohol- och drogrådgivning 
•  Ensamkommande flyktingbarn 
•  Socialjour 
•  Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING
Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov 
av att utveckla verksamheten. I barnavårdsutred-
ningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metod-
stöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC-utbil-
dare för detta ändamål och kommer att utbilda 
ytterligare en. 
    Vi planerar utbildning och kompetensutveckling 
i metoden ”Signs of Safety”. 
    Gruppverksamhet till barn till skilda föräldrar 
och insatser till barn som har bevittnat våld behö-
ver öka då behovet ökar. 
    Individ- och familjeomsorgen har tagit över 
ansvaret för Integrationsenheten under 2018. 
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fritidskontoret är en viktig del av kommunens ge-
mensamma arbete för att ge stöd och vägledning 
till barn och ungdomar som är i behov av våra 
insatser. Vi har påbörjat ett arbete för att säker-
ställa våra interna rutiner, överenskommelser och 
samordning. Stimulanspengar riktade till detta 
arbete finns i form av en ettårssatsning.
    Socialkontoret har tagit över huvudansvaret 
för Integrationsarbetet från skolkontoret under 
2018. I samband med det ökade antalet nyanlän-
da som trosa kommun tar emot förstärks arbetet 
med integration. Vi behöver säkerställa att ny-
anlända få trygga förutsättningar för att påbörja 
etableringsprocessen i kommunen. Personalen 
som arbetar med integration kommer att för-
stärkas med fokus på tryggt boende och effektiv 
samordning mellan kommunens och landstingets 
verksamheter. 

VERKSAMHETEN 2020-2021 
Fortsatt utveckling av verksamheter utifrån metoder
och insatser som finns inom socialstyrelsens
 

kunskapsguide. Med anledning av den pågående 
översynen av socialtjänstlagen kan vissa föränd-
ringar och anpassningar av verksamheten blir 
aktuellt i slutet av perioden. 
    Antal ensamkommande barn minskar succes-
sivt. I slutet av 2021 blir antalet mindre än 5 om 
rådande omständigheter fortsätter. 
 
NÄMNDENS MÅL 
Individ- och familjeomsorgen tog fram nya mål i 
slutet av 2017. Dessa mål förankras hos personal 
och tas upp regelbundet på APT och enhetsträffar 
hur vi kan arbeta för att uppfylla målen. Vi har 
tagit fram ett underlag som beskriver hur vi gör 
för att uppfylla våra mål. Genom uppföljningar 
och inkommande synpunkter från brukare får vi 
underlag för ständiga förbättringar.
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Medborgare

1. Bra bemötande

2. God tillgänglighet

Förebyggande och tidiga insatser

3. Tidiga insatser

4. Förebyggande arbete

Kompetens och engagemang hos personal 

5. Engagerande personal

6. Rätt kompetens

Samarbete och samverkan

7. Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle

8.   Hjälp till självhjälp

Andel brukare som uppger att 
socialtjänstens personal visat 
förståelse för hans/hennes 
situation ökar.

Andel brukare som uppger att det 
är lätt eller ganska lätt att komma 
i kontakt med socialtjänsten ökar.

Fler medborgare tar kontakt 
med socialkontoret för att få 
råd och stöd.

Andel ansökningar i förhållande 
till anmälningar ökar.

Fler föräldrar deltar i föräldrakafeer.

80 % av medarbetarna på social-
kontoret ska ge det samvägda 
betyget 4-5 på en femgradig skala.

Alla anställda ska ha deltagit i 
MI och SIP utbildning senast 
12 månader efter anställning.

Alla anställda ska ha en kompe-
tensutvecklingsplan som bygger 
på verksamhetens behov.

Andel brukare med en SIP 
planering ska öka.

Andel brukare som får annan 
ersättning efter TRIS åtgärder 
ökar.

Humanistiska nämndens mål
Individ- och familjeomsorg

 Vad              Mål           Mätmetod

Brukarundersökning 
SKL sept-okt

Brukarundersökning 
SKL sept-okt

Egen mätning - månadsstatistik

Kvartalsstatistik Treserva

Egen mätning

HME oktober

Egen mätning

Utvecklingssamtal/verksamhets-
dialog

SIP statistik Treserva

TRIS redovisning kvartalsvis
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till utökad verksamhet utifrån att befolkningen 
växer, förstärkning av föreningsbidrag, att stärka 
kulturarvet och samverkan och aktiviteter kring 
mångfald och integration.
    Under år 2018 tilldelades nämnden totalt 300 
tkr i ettårssatsningar på biblioteken, fritidsgårdar, 
kulturskolan samt för offentlig konst i utemiljö. 
Budgetramen för 2019 har minskats med mot-
svarande belopp. För att förenkla uppföljning av 
kostnader för förtroendevalda har samtliga nämn-
ders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, 
för KFN -192 tkr. 
    Under 2019 kommer verksamheten fortsatt 
utvecklas genom ökat samarbete mellan olika 
kulturaktörer intern och externt.  Vi utvecklar 
samarbetet mellan produktionskontorets enhe-
ter för att främja barns och ungas deltagande i 
kulturlivet. 
    Vi arbetar vidare med bl.a. festivaler för verk-
samheternas respektive målgrupper. 
    Vi genomför en konstinventering för att kunna 
tydliggöra var den offentliga konsten finns för 
beskådan, och fortsätter att komplettera utbudet.  
    Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en me-
ningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet. 
    Fortsatt uppföljning av tjänstekoncessionerna. 
Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare 
och vi permanterar våra utökade öppettider inom 
biblioteken.  
 
VERKSAMHETEN 2020-2021 

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella 
behov av nya verksamheter och utökning av 
befintliga. 
    Vi når fler elever och besökare genom ökad  
marknadsföring och uppsökande verksamhet. 
Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och 
behovsstyrda öppettider inom alla våra verksam-
heter. 

Kultur och fritidsnämnden
Ordförande: Lena Isoz (M)  
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto          -38 207   -40 166    -41 051 

Uppräkning        -845        -885        -903 

Ettårssatsning, föreg. år        300    

Ramökning     -1 000  

Ramförändring        -414 

Budget, netto               -40 166   -41 051   -41 954

Investering, netto    -350        -350

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Bibliotek 
•  Fritidsgårdar 
•  Kulturskola  
•  Allmänkultur 
•  Avtal fritidsverksamhet  
•  Föreningsstöd  
•  Båtplatser 
•  Idrottsanläggningar 
•  Friluftsbad  
•  Samlingslokaler  
•  Elljusspår 
•  Gästhamn 
•  Kråmö 
•  Inomhusbad 
•  Camping  
 
VERKSAMHETSUTVECKLING 
Ekonomiska förutsättningar Budget för perioden 
är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % 
för ökade personalkostnader och 2 % för övri-
ga kostnadsökningar.  Ramförändringar Budget 
2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket 
innebär att rationaliseringar motsvarande den 
höjningen behöver genomföras. Vidare har kul-
tur- och fritidsnämnden tilldelats 1 mkr i ramför-
stärkning. Ramökningen kommer att användas 
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NÄMNDENS MÅL 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt och struk-
turerat för att nå de mål som nämnden fastställt. 
Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning
av målen  samt vilka aktiviteter som vidtagits i 
arbetet för att nå målen. Nämnden och verksam-
heten

utvärdera och utvecklar ständigt, dialogen och 
samverkan med föreningslivet, tillgången på loka-
ler och dess funktionalitet, bidragsregler, taxor 
och strukturella förutsättningar för ett rikt kultur- 
idrotts och föreningsliv.  
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Medborgarnas kommun

1. Medborgarna är nöjda med möjlig- 
 heterna till att kunna utöva fritids-
 intressen, exempelvis sport, kultur, 
 friluftsliv, föreningsliv.

2. Kultur- och fritidsföreningarna 
 erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för 
 barn och unga.

3. Kommunens högstadieelever upplever 
 att deras möjlighet till inflytande och 
 delaktighet är bra.

Tillväxt & arbete

4. Verksamheterna bidrar till ett gott  
 företagsklimat.

Verksamheter

5. Våra verksamheter ska vara 
 kostnadseffektiva.

6. De som kontaktar Kultur och fritids-
 förvaltningen är nöjda med bemötan-
 det och hanteringen av ärenden.

Hälsa & miljö

7. Vårt verksamhetsutbud anpassas till 
 kommunens tillväxt. 

8.   Våra verksamheter efterfrågar alltid  
 ekologiska och miljövänliga alternativ 
 vid inköp av varor och tjänster.

Engagemang

9. Medarbetarna i Kultur och fritids-  
 nämndens verksamheter upplever 
 ett högt medarbetarengagemang.

God ekonomisk hushållning

10. Nämnden har en budget i balans.

Trosa tillhör de 15 bästa 
kommunerna av jämförbar storlek.

Andelen barn och unga som tar del 
av kultur- och fritidsföreningarnas 
utbud ökar jmf föregående år.

Högstadieelevernas upplevda 
inflytande ökar genom arbetet 
med och genom ungdomsråde.

Vi skapar och tillhandahåller 
mötesplatser. 

Kommunens nettokostnader för 
verksamheten utvecklas i takt 
med de politiska ambitionerna.

90 % ska vara nöjda med 
bemötande 80 % ska vara nöjda 
med hanteringen.

I SKL:s rankning av 
folkhälsoindex visas Trosa grönt, 
dvs. tillhör de 25 % bästa.

Andelen ekologiska och 
miljövänliga inköp ökar årligen.

80 % ska svara 4-5 i en 
femgradig skala där 5 är det 
högsta betyget.

Kostnaderna överskrider inte 
intäkterna.

Kultur och fritidsnämndens mål

 Vad              Mål           Mätmetod

SCB:s medborgarundersökning, 
mäts vart annat år 2017, 2019, 
osv. 

Mäts vid årets slut genom 
statistik.

Egen enkät

Svenskt näringslivs ranking

Jämför nettokostnad för fritids- 
resp. kulturverksamhet.

Egen enkät

SKL Öppna jämförelser

Mäts vid årets slut genom statistik.

Årlig HME enkät till kommunens 
medarbetare.

Bokslut
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åldersintervallet 65- 79 år som den stora ökning-
en sker. Enligt demografin är det även en ökning i 
åldersgruppen 80 år och äldre, men endast mar-
ginellt. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, 
ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hem-
sjukvård, det innebär att det rehabiliterande och 
förebyggande arbetet kommer att vara centralt 
framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och 
tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdsperso-
nal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. 
Förutom förhöjd kvalité för individen är målsätt-
ningen med arbetssättet också att omsorgsbeho-
vet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras 
inom tillgängliga ekonomiska ramar.   
    Då det, sedan maj 2017, varit kö till platserna 
på särskilt boende för äldre kommer vård- och 
omsorgskontoret att öppna en ny avdelning för 
korttidsboende. Avdelningen kommer att inne-
hålla minst 5 nya platser. Idag är platserna för 
korttidsboende inspränga bland de övriga särskil-
da boendeplatserna vilket har inneburit att om-
sättningen på dessa platser blivit lägre. Den nya 
avdelningen för korttidsboende kommer att ha en 
tydlig rehabiliterande inriktning med bemanning 
av undersköterskor och vårdbiträden men med 
stor närvaro av arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna 
för hemgång till det egna hemmet. 
    Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ses just nu över av regeringen. Det kommer att 
innebära förändringar för kontoret framöver. 
Bland annat kommer Socialtjänstlagen att öppnas 
upp för en förenklad handläggning och beslutsfat-
tande av vissa ärenden samt eventuellt införande 
av en ny särskild boendeform för äldre. 
    Vård- och omsorgskontoret planerar även att 
införa flera digitala lösningar för att underlätta och 
effektivisera arbetet för personalen samt öka
kvaliteten för våra brukare under de närmsta åren.

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande: Helena Koch (M)  
Produktionschef: Fredrik Yllman 

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto        -180 118  -190 644  -199 719

Uppräkning     -4 137      -4 347     -4 529 

Demografi     -2 051      -3 778     -4 877

Ettårssatsning, föreg. år        100            50   

Ramökning     -4 200      -1 000 

Ettårssatsning, innev. år         -50

Ramförändring        -188  

Budget, netto                  -190 644 -199 719 -209 125

Investering, netto      -700         -700

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Äldreomsorg 
•  Funktionshinderområdet 
•  Hälso- & sjukvård 
 
VERKSAMHETSUTVECKLING 
Ekonomiska förutsättningar Budgeten 2019 är 
beräknad enligt budgetanvisningar. I ramen ingår 
ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 % vilket 
innebär att rationaliseringar behöver genomföras 
för att motsvara höjningen.  

Ramförändringar 
Utifrån den demografiska utvecklingen inom 
äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 
2,1 mkr för 2019.  Vidare har nämnden tilldelats 
1 mkr för heltidsresan samt 2,7 mkr i ökad ram. 
En ettårssatsning på 50 tkr för praktikplatser har 
också tilldelats nämnden.  500 tkr för en ”fix-
ar-Malte” har tillförts nämnden och för att förenk-
la uppföljning av kostnader för förtroendevalda 
har samtliga nämnders kostnader för arvoden 
m.m. flyttats till KS, för VON -159 tkr. 

VERKSAMHETEN 2020-2021
Antalet invånare i Trosa kommun ökar mer än 
tidigare beräkningar. För kontoret är det främst i 
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Under 2018 kommer vård- och omsorgskontoret 
att förbereda införandet av individens behov i 
centrum (IBIC). Införande kommer att ske under 
20192020. IBIC är ett behovsinriktat och syste-
matiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer 
oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC 
utgår från individens behov, resurser, mål och re-
sultat inom olika livsområden i dagliga livet Med 
ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål 
och resultat med strukturerad dokumentation. 
    Vård- och omsorgskontoret står inför en ut-
maning vad gäller att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Det är av stor betydelse att öka att-
raktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter 
och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera 
kompetens framåt.  
    Under 2017 togs det fram en partsgemensam 
handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom 
vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med 
omställning till heltidsanställningar kommer att 
startas under 2018 och pågå fram till 2021 då 
alla anställda kommer att ha erbjudits en heltids-
anställning.

VERKSAMHETEN
      Redov        Redov     Redov 
                     2017          2018                2019

Demografi äldre / 

antal per åldersgrupp       

65-79 år        2 570           2 643               2 618 

80-89 år           478              506                 544 

90 - år          111              101                   95

NÄMNDENS MÅL 
Vård- och omsorgsnämnden fattade 201705-02 
beslut om mål för 2018. Flertalet av dessa mål 
är kvalitetsmål som avser äldreomsorg och mäts 
via enkätundersökningen ”vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen”. Det finns även ekonomiska mål 
och mål som avser miljö. Vård- och omsorgskon-
toret arbetar med ett personcentrerat arbetssätt 
som innebär att brukaren är experten på sitt eget 
liv och som deltar i planeringen av omsorgen. 
Detta arbetssätt skapar största möjliga värde för 
våra brukare givet de resurser som finns tillgäng-
liga. Vård- och omsorgskontoret strävar efter 
en budget i balans och att följa standardkostna-
derna för äldreomsorg och omsorg om personer 
med funktionsnedsättning. Under 2019 kommer 
arbetet fokuseras på att biståndsbesluten följer 
rättspraxis och gör så att våra brukare som har 
beslut enligt Socialtjänstlagen når en skälig lev-
nadsnivå. Vidare ska även utförandet av insatser-
na ske på så sätt att personalen finns tillgänglig 
där de behövs och när de behövs. Arbetet med 
miljömålen kommer bland annat att inriktas på 
transporter och att ställa om fler fordon till att 
använda fossilfritt bränsle.
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Nöjdhet/valfrihet

1. Brukarna ska vara sammantaget 
 nöjda med äldreomsorgen i Trosa  
 kommun.

Nöjdhet/bli sedd och respekterad

2. Brukaren känner sig bemött på ett bra 
 sätt inom hemtjänst och särskilt boende.

Självbestämmande

3. Brukaren får möjlighet att välja 
 utförare av hemtjänst.

4. Personalen tar hänsyn till brukarens 
    åsikter och önskemål inom hemtjänst 
 och särskilt boende.

5. Brukaren kan påverka vilka tider 
 personalen kommer inom hemtjänst 
 och särskilt boende.

Trygghet/personalkompetens

6. Brukaren ska känna att personalen 
 utför sina arbetsuppgifter bra.

7. Brukaren ska känna sig trygg i sitt 
 hem med stöd av äldreomsorg.

90 % av brukarna ska vara 
mycket nöjda eller nöjda med 
äldreomsorgen.

95 % ska uppleva att de blir 
bemötta på ett bra sätt av 
personalen inom hemtjänst 
och särskilt boende.

80 % ska anse att det fått välja 
utförare av hemtjänst.

90 % ska uppleva att personalen 
visar hänsyn till åsikter och 
önskemål inom hemtjänst och 
på särskilt boende.

75 % ska känna att de kan 
påverka vilka tider personalen 
kommer inom hemtjänst och 
särskilt boende.

90 % ska uppleva att personalen 
inom hemtjänst utför sina arbets-
uppgifter bra till mycket bra.

90 % ska känna sig tygga till 
mycket trygga i sitt hem med 
stöd av äldreomsorgen.

 Vad              Mål           Mätmetod

Hur nöjd eller missnöjd är 
du sammantaget med ditt 
äldreboende? Hur nöjd eller 
missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst du har? 
Socialstyrelsen, Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?

Brukar personalen bemöta dig 
på ett bra sätt? Socialstyrelsen, 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?

Fick du välja utförare av 
hemtjänsten? Socialstyrelsen, 
Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?

Brukar personalen ta hänsyn till 
dina åsikter och önskemål om 
hur hjälpen skall utföras? Social-
styrelsen, Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?

Brukar du kunna påverka vid 
vilka tider personalen kommer? 
Socialstyrelsen, Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?

Hur tycker du personalen 
utför sina arbetsuppgifter? 
Socialstyrelsen, Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?

Hur tryggt eller otryggt känns 
det att bo på ditt äldreboende? 
Hur tryggt eller otryggt känns 
det att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten? 
Socialstyrelsen, Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?

Vård- och omsorgsnämndens 
mål

51



Trygghet/personalkompetens

8. Brukaren ska känna förtroende för 
 personalen.

Trygghet/tillräckligt med tid 

9. Brukaren ska uppleva att personalen 
 har tillräckligt med tid att utföra 
 arbetet.

Rättssäkerhet/Second opinion

10. Brukaren ska veta var de kan vända 
 sig avseende klagomål och synpunkter.

Rättssäkerhet/hjälp jag behöver

11. Det ska vara lätt att komma i kontakt 
 med personalen inom äldreomsorgen.

12. Handläggarens beslut är anpassat till 
 brukarens behov inom hemtjänsten.

Vårdlogistik

13. Verksameheterna inom VO ska vara 
 kostnadeffektiva och inte avvika 
 positivt från den beräknade 
 standardkostnaden.

Mål och budget

14. HME-mått, mål och styrning

Lokaler

15. Minska energiförbrukning

16. Minska vattenförbrukningen

Transporter

17. Minska utsläppen från transporter och 
 välja miljövänliga transportalternativ.

18. Öka andelen miljömärkta produkter 
 vid inköp.

90 % ska känna förtroende för 
personalen inom hemtjänst och 
särskilt boende.

90 % ska uppleva att personalen 
har tillräckligt med tid att utföra 
sitt arbete inom hemtjänst och 
särskilt boende.

Kunskapen om var brukaren kan 
vända sig för att framföra klago-
mål eller synpunkter ska öka.

90 % ska uppleva att det är lätt  
att komma i kontakt med per-
sonalen inom hemtjänsten och 
särskilt boende.

80% ska uppleva att handlägga-
rens beslut är helt anpassat efter 
brukarens behov.

VO verksamheter ska följa 
standardkostnaden.

HME mätning för VO avseende 
styrning ska ligga på 85 % eller 
högre.

Energiförbrukningen ska minska.

Vattenförbrukningen ska minska.

Utsläppen ska minska.

Andelen miljömärkta produkter 
ska minska.

 Vad              Mål           Mätmetod

Känner du förtroende för perso-
nalen? Socialstyrelsen, Vad tyck-
er de äldre om äldreomsorgen?

Brukar personalen ha tillräckligt 
med tid för att kunna utföra sitt 
arbete hos dig? Socialstyrelsen, 
Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?

Vet du vart du ska vända dig om 
du vill framföra synpunkter eller 
klagomål på hemtjänsten? Soci-
alstyrelsen, Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?

Hur lätt eller svårt är det att få 
kontakt med hemtjänstperso-
nalen vid behov? Hur lätt eller 
svårt är det att få kontakt med 
personalen på ditt äldreboende, 
vid behov? Socialstyrelsen, Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?

Är handläggarens beslut anpassat
efter dina behov? Socialstyrelsen, 
Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?

Standardkostnadsavvi kelse ÄO 
och FH, VKV.

HME mätning genomförs 1 
gång per år i Trosa kommun.

Energiförbrukning i KWh/år 
Trosagården och Häradsgården.

Vattenförbrukning M3/år för 
Trosagården och Häradsgården.

Antal körda mil/år/tankade 
liter bränsle.

Andelen miljömärkta förbruk-
ningsvaror % från upphandlad 
leverantör.
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    Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt 
utsatta centrala vägsträckor. 
    Vi utvärderar och utvecklar våra driftentrepre-
nader, externa och interna. 
    Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ses över 
och anpassas efter kommunens framtida behov 
av verksamhetsplatser och arbetskraft. 

Ekonomiska förutsättningar 
Budget för perioden är enligt anvisningar årligen 
uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader 
och 2 % för övriga kostnadsökningar. Under år 
2018 tilldelades nämnden totalt 1 900 tkr i ett-
årssatsningar som tas bort inför 2019. 
    Inför 2019 blir Personalomkostnadpåslaget 
(PO) höjt med 1 % från 39,5 till 40, 5 %. Detta 
innebär att verksamheten behöver göra rationali-
seringar i motsvarande grad. 
    Nämnden tilldelas utökad budgetram med 
700 tkr för en ny tjänst som parkingenjör samt 
255 tkr för feriearbetare. För att förenkla upp-
följningen av kostnader för förtroendevalda har 
nämndens kostnader för arvoden m.m. flyttats till 
kommunstyrelsen, därav en ramminskning med 
135 tkr. Omfördelning av budget för administra-
tion om 13 tkr har flyttats till kommunstyrelsen. 
Ramen har även justerats ned med 352 tkr  
Nämnden tilldelas även 500 tkr i ettårssatsning 
för utveckling av Industrigatan i samband med 
ombyggnad och utveckling av personalutrymmen 
och kontor. 

VERKSAMHETEN 2020-2021 
Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, 
idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den 
ökade tillväxten.  
    Vårt driftåtagande har ökat i takt med genom-
förda exploateringar och nya bostadsområden.  
    Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut 
om stationsläge och infart Västra Trosa. 

Teknik- och servicenämnden
Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)  
Produktionschef: Kerstin Tibbling 

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto          -30 524    -32 501   -32 985 

Uppräkning        -945        -984         -995 

Ettårssatsning, föreg. år     1 900         500  

Ramökning     -1 024   

Ramförändring         569 

Kapitaltjänstförändring     -1 963 

Internhyresförändring          -14 

Ettårssatsning, innev. år       -500

Budget, netto               -32 501  -32 985    -33 980

Investering, netto          -112 600  -108 600  -93 500

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Gator och vägar 
•  Park 
•  Kommunfastigheter 
•  Inköp och försäkringar 
•  Kommunens skogar 
•  Måltid, städ och fastighetsservice 
•  AME (arbetsmarknadsenhet) 
•  Utförande av daglig verksamhet 
 
VERKSAMHETSUTVECKLING 
Arbetet med att koppla ihop gång- och cykelnätet 
fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop 
Västerljung och Vagnhärad. 
    Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö-
och socialkrav vid upphandlingar.  
    Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat un-
derhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte 
bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffek-
tiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för 
såväl anställda som barn och elever.   
    Vi har nått målet med 60 % ekologiska och/
eller närproducerade livsmedel och fortsätter 
arbetet med produktion nära kunden bl.a. genom 
fler tillagningskök. 
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    Parkplanen ligger som grund för fortsatt ut-
veckling av våra parker. 

NÄMNDENS MÅL 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt och struk-
turerat för att nå de mål som nämnden fastställt. 
Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning 

av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i 
arbetet för att nå målen. Nämnden och verksam-
heten utvärdera och utvecklar ständigt taxor och 
avgifter, kommunikationskanaler för felanmälan 
och synpunkthantering, uppföljning av ram- och 
entreprenadavtal, projektmetoder, planer och 
strategier.  
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    Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs. 
    Sluttäckningen fortlöper enligt plan. 
    Utredning för säkring och genomförande av 
vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete 
under perioden. 
    Utredningen av en framtida reningsanläggning 
går in i ett intensivt skede.   
    Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för 
fler utvecklings- och omvandlingsområden.   
    Lagstiftning och krav på VA- och renhållnings-
verksamhet gör att vi ständigt utvecklar verk-
samheterna för ökad miljöhänsyn. Arbetet ställer 
krav på ökad samverkan mellan kommuner och 
entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa 
lösningar.  
    Vi fortsätter utveckla och öka standard och 
tillgänglighet på våra återvinningsstationer. 
Vi fortsätter att utveckla våra kundtjänster och 
kan därmed ge en högre och förbättrad service 
till våra abonnenter.    

NÄMNDENS MÅL 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt och struk-
turerat för att nå de mål som nämnden fastställt. 
Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppfölj-
ning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits 
i arbetet för att nå målen. Nämnden och verk-
samheten utvärdera och utvecklar ständigt taxor 
och avgifter, kommunikationskanaler för felanmä-
lan och synpunkthantering, uppföljning av ram- 
och entreprenadavtal, projektmetoder, planer och 
strategier. 
 

Teknik- och servicenämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)  
Produktionschef: Kerstin Tibbling 

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto             2 537             0              0 

Återföring tidigare 

års resultat     -2 537

Budget, netto                          0              0             0

Investering, netto            -33 000    -16 000  -13 000

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  VA-verksamhet 
•  Renhållning 

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs 
på entreprenad med tekniska enheten som be-
ställare. 

VERKSAMHETSUTVECKLING 
Ekonomiska förutsättningar 
Budget för perioden är enligt anvisningar årligen 
uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader 
och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför bud-
get 2019 antas intäkterna öka med 2 %. Tidigare 
underskott skall under 2018 återställas om allt 
går enligt plan vilket innebär att verksamheternas 
intäkter budgeteras till det samma som verksam-
heterna kostnader. 
    Inför 2019 höjs personalomsättningspåslaget 
(PO) med 1 % från 39,5 % till 40,5 %. Detta 
innebär att verksamheten behöver göra rationali-
seringar i motsvarande grad. 

VERKSAMHETEN 2020-2021 
Arbetet med nya VA-planen inleds och utbyggnad 
av VA- nätet sker i linje med antagen plan. 
    Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommu-
nala vatten och avloppsnätet som en följd av 
tillväxten. 
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Medborgarnas kommun

1. Trosa kommuns medborgare är trygga 
 och säkra att vistas utomhus under 
 kvällar och nätter.

2. Medborgarna är nöjda med Trosa   
 kommuns gator och vägar.

3. Medborgarna är nöjda med Trosa 
 kommuns vatten och avlopp.

4. Medborgarna är nöjda med Trosa 
 kommuns renhållning och sophämtning.

5. Medborgarna är nöjda med Trosa 
 kommuns parker, grönområden och natur.

Tillväxt & arbete

6. Nämndens verksamheter bidrar till att 
 möjliggöra den kommunala tillväxten.

Verksamheter

7. Våra verksamheter ska vara 
 kostnadseffektiva.

Hälsa och miljö

8. Måltiderna är ekologiskt hållbara.

Engagemang

9. Medarbetarna i Teknik och service-
 nämndens verksamheter upplever ett 
 högt medarbetarengagemang.

10. Deltagarna i AME:s verksamheter 
 upplever ett högt engagemang.

God ekonomisk hushållning

11. Det planerade underhållet av 
 kommunens materiella tillgångar 
 ska överstiga det akuta underhållet  
 inklusive skadegörelse.

12. Nämnden har en budget i balans.

Trosa ska tillhöra de 20 bästa 
av de kommuner som genomför 
medborgarunderökningen.

Trosa ska tillhöra de 20 bästa 
av de kommuner som genomför 
medborgarunderökningen.

Trosa ska tillhöra de 20 bästa 
av de kommuner som genomför 
medborgarunderökningen.

Trosa ska tillhöra de 20 bästa 
av de kommuner som genomför 
medborgarunderökningen.

Trosa ska tillhöra de 20 bästa 
av de kommuner som genomför 
medborgarunderökningen.

Vi har god framförhållning och 
planerar för utbyggnad av kom-
munal service såsom gator, VA, 
skolor etc.

Kommunens nettokostnader för 
verksamheten utvecklas i takt 
med de politiska ambitionerna.

60% av livsmedelsinköpen i 
kommunen ska vara ekologiskt 
och/eller närproducerat till 2019.

80 % ska svara 4-5 i en 
femgradig skala där 5 är 
det högsta betyget.

80 % ska svara 4-5 i en femgradig 
skala där 5 är det högsta betyget.

Minst 70 % ska vara planerat 
underhåll.

Kostnaderna överskrider inte 
intäkterna.

Teknik- och servicenämndens 
mål

 Vad              Mål           Mätmetod

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning

Mäts genom uppföljning.

Jämför nettokostnad för 
respektive verksamhet.

Uppföljning av 
livsmedelsinköp.

Årlig HME-enkät till 
kommunens medarbetare.

Egen enkät.

Uppföljning av bokförda 
kostnader.

Bokslut
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av kostnader för förtroendevalda har nämndens 
kostnader för arvoden mm flyttats till kommun-
styrelsen, därav en ramminskning med 50 tkr. 
Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % 
vilket innebär att rationaliseringar motsvarande 
den höjningen behöver genomföras. 

VERKSAMHETEN 2020-2021 
Verksamheten under kommande år kommer i hög 
utsträckning att fortsatt handla om att prioritera 
den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i 
det givna grunduppdraget.
    En växande befolkning innebär också fler fö-
retag och fler verksamheter för Miljökontoret att 
hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det 
bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina 
arbetssätt för att kunna vidmakthålla kvalitet i 
handläggningen. 

NÄMNDENS MÅL 
Ambitionen är att genom den planerade utökning-
en av resurser även kommande år kunna genom-
föra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.  
    Utökningen av personal på kontoret gör också 
att nämndens mål att färdigställa avloppsinvente-
ringen under 2019 är fullt realiserbar.  
    Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och 
service förväntas ge goda resultat gällande kvali-
tet, handläggningstider och service till företagen

Miljönämnden 
Ordförande: Arne Karlsson (KD) 
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)      2019       2020        2021

Budget föreg. år, netto           -1 049      -1 341      -1 386 

Uppräkning         -40           -45          -47 

Ramökning        -300 

Ramförändring           50

Internhyresförändring           -2  

Budget, netto                      -1 341     -1 386     -1 433

Investering, netto           0              0              0

VERKSAMHETSOMRÅDE
•  Miljö- och hälsoskydd 
•  Livsmedelstillsyn 
•  Alkoholtillstånd/rådgivning 
•  Tobak och folköl 
•  Nikotin och receptfria läkemedel 
 
VERKSAMHETSUTVECKLING 
Ekonomiska förutsättningar 
Budgeten är enligt anvisningar årligen uppräknad 
med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % 
för övriga kostnadsökningar. 
    Miljönämnden ges för 2019 en ramökning på 
300 tkr. Denna ramökning är tänkt att delfinan-
siera ytterligare en tjänst på miljökontoret som 
idag är underbemannat utifrån det formulerade 
uppdraget. Övrig del av tjänsten kommer att in-
täktsfinansieras. För att förenkla uppföljningen
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1. Effektivitet, kvalitet

2. Medarbetarengagemang

3. Avloppsinventering

4. Miljö och hälsa

5. Säkra livsmedel

6. Hälsosam skola och förskola

Trosa kommun ska tillhöra den 
främsta tiondelen (10 %) av de 
kommuner som genomför 
SBA:s/SKL:s servicemätning.

80 % av medarbetarna ska ge 
det sammanvägda betyget 4-5 
på en femgradig skala.

Att bedriva inventeringen av 
enskilda avlopp i sådan takt 
att samtliga anläggningar är 
inventerade senast 2019.

Tillsynsplanen avseende miljö- 
och hälsoskyddsobjekt ska följas 
i syfte att hindra uppkomst av 
olägenheter för människors 
hälsa och miljön.

Andelen extra offentliga kontoller 
i relation till det totala antalet 
livsmedelsobjekt ska minska.

Miljönämnden ska bedriva aktiv 
tillsyn av skolor och förskolor i 
syfte att säkerställa goda miljöer 
för lärande.

 Vad              Mål           Mätmetod

SBA:s/SKL:s undersökning av 
sammantagen servicefaktor

Årlig enkät till kommunens med-
arbetare med frågor framtagna 
av SKL och RKA.

Årlig uppföljning av inventerings-
takt.

Avstämning om tillsyn har skett 
i enlighet med gällande tillsyns-
plan.

Årlig avstämning och jämförelse 
med föregående år.

Avstämning om tillsyn av skolor/
förskolor  har skett i enlighet 
med gällande tillsynsplan.

Miljönämndens mål
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Budget 2019 för Trosa kommun 

Beslut Kommunfullmäktige, § 47 2018 06 13 

Beslut
1.  Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr, på grund av skatteväxling 6 öre, vilket innebär 
     6 öre lägre kommunalskatt. 

2.  Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga 
     infrastrukturåtgärder. 

3.  Förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020–21 antas. 
4.  Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i 
     nämnder och styrelser. 

5.  Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna 
     verksamheten inom beslutad investeringsram. 

6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens 
     investeringsreserv till annan nämnd. 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar. 

8.  Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 
     inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019. 

9.  Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda 
     kriterier.

10. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1 % till 40,50 %. 

11. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 
     100 Mkr i enlighet med kommunens finanspolicy. 

12. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 
     de lån som förfaller till betalning under år 2019.
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Grundbelopp 
barnomsorg och grundskola

          Grundbelopp
Belopp kr/år/barn      2018     2019  ökning %

Förskola 1-3 år
- 30 tim/vecka     87 873     89 630 2,0 % 
31-     tim/vecka  123 022  125 483 2,0 % 

Förskola 4-5 år   
- 30 tim/vecka    70 298    71 704 2,0 % 
31-     tim/vecka   98 418  100 386  2,0 % 

Skolbarnomsorg 
6 år    40 596     41 408  2,0 % 
7-12 år   32 535     33 186  2,0 % 

Grundskola 
Förskoleklass   32 342     33 843  4,6 % 
Skolår 1-5   54 853     57 399  4,6 % 
Skolår 6   61 732     64 597  4,6 % 
Skolår 7-9   64 316     67 301  4,6 %

Ny bas 2018, omräknat grundbelopp inkl kompensation nytt löneavtal lärare 

Fr o m 2019 ingår ersättning för specialpedagog i grundbelopp grundskola 

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden 
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    2018   2019 
    kr/timme  kr/timme  ökn

Ersättning kommunal utförare  373   381   2 % 
Ersättning privat utförare 
av service och omvårdnad*  408   416   2 % 
Ersättning privat utförare 
av enbart service**   403   411   2 % 

* Kompensation för overhead och moms ingår 
**Kompensation för overhead ingår

Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförar

Hemtjänstpeng beviljad 
och utförd tid per timme

Peng särskilt boende

           2018       2019  Ökn. 
    Timmar/ Pris/   Pris/  Pris/  Pris/ 
Individuella behov/vecka vecka  timme dygn* timme dygn*    % 

Grundpeng (tom plats)   1,85   323  85  330  87  2 % 
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)  7,40   323  394  330  402  2 % 
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)  16,65   323  821  330  838  2 % 
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)  22,20   323  1078  330  1099  2 % 
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)  25,53   323  1231  330  1256  2 % 
Korttids (22,9 timmar/vecka)  22,94   323  1112  330  1134  2 % 
Individuella utökningar     261   266   2 % 

*Inkluderar verksamhetskostnader 54kr/dygn

61



Organisation
Kommunfullmäktige

35 ledamöter + 23 ersättare

Kommunstyrelsen
11 ledamöter + 11 ersättare

Kommunkontor

Skolkontor

Kultur, fritid, teknik och service

Vård- och omsorgskontor

Samhällsbyggnadskontor

Kultur, fritid, teknik och service

Miljöenheten

Socialkontor

Trosa fibernät AB
3 ledamöter + 3 ersättare

Trosabygdens bostäder AB
3 ledamöter + 3 ersättare

Ekoutskott
3 ledamöter + 3 ersättare

Planutskott
5 ledamöter + 5 ersättare + 1 suppleant

Kommunstyrelsens arbetsutskott
3 ledamöter + 3 ersättare

Individ- och familjeutskott
3 ledamöter + 3 ersättare

Humanistiska nämnden
9 ledamöter + 9 ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
7 ledamöter + 7 ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
9 ledamöter + 9 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
7 ledamöter + 7 ersättare

Teknik- och servicenämnden
9 ledamöter + 9 ersättare

Miljönämnden
3 ledamöter + 3 ersättare

Au samhällsbyggnadsnämnden
3 ledamöter + 3 ersättare

Revision
7 revisorer

Överförmyndare
1 ledamot + 1 ersättare

Valnämnden
3 ledamöter + 3 ersättare

Valberedning/Arvodeskommité
3 ledamöter + 3 ersättare

Krisledningsnämndon
3 ledamöter + 3 ersättare
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 27     MN 2018/16 
 
Reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och 
strålskyddslagens tillämpningsområde 

Beslut   
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde. 

2. Revideringar i taxan träder ikraft den 1 januari 2019.  
___________ 
 
Ärendet  
Handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och 
strålskyddslagen ska vara avgiftsfinansierad.   
 
Taxan gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande 
verksamhetsområden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, 
förorenade områden, täkter, kemisk– och biotekniska produkter, skötsel av 
lantbruksmark samt avfall och producentansvar. 
 
Förslaget till aktuell revidering av taxan består av kompletteringar gällande 
anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning samt att anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt får en årlig avgift enligt taxebilaga 2 och 3. 
 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson samhällsbyggnadschef och Susanne Wase 
Smith miljöchef, 2018-08-30. 
– Förslag till reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens 
tillämpningsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Miljökontoret 
Susanne Wase Smith 
Miljöchef 
0156-523 32 
susanne.wasesmith@trosa.se 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-08-30 
Diarienummer  
MN 2018/16 

  

Reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strål-
skyddslagens tillämpningsområde  
 
Förslag till beslut 
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde. 

2. Revideringar i taxan träder ikraft den 1 januari 2019.  
 

Ärendet 
Handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och 
strålskyddslagen ska vara avgiftsfinansierad.   
 
Taxan gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande 
verksamhetsområden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, 
förorenade områden, täkter, kemisk– och biotekniska produkter, skötsel av 
lantbruksmark samt avfall och producentansvar. 
 
Förslaget till aktuell revidering av taxan består av kompletteringar gällande 
anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning samt att anmälningspliktiga 
hälsoskyddsobjekt får en årlig avgift enligt taxebilaga 2 och 3. 
 
Enligt gällande taxa kan miljökontoret debitera två timmar för handläggning av en 
anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme. Taxa för 
ansökan om tillstånd saknas och bör kompletteras. Ansökan om tillstånd krävs 
enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter bland annat på öar och i vissa 
vattendrag. En ansökan om tillstånd kräver ofta längre handläggningstid än två 
timmar och timdebitering är mer lämpligt.  
 
Vid större exploateringar där anmälan eller ansökan omfattar mer än två borrhål är 
två timmar inte tillräckligt för att täcka den tid som läggs ned på ärendet. 
Handläggningstiden varierar beroende på antal borrhål, geologiska förutsättningar 
samt närhet till grannar. 
 



 
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 
 2018-08-30 

 
De hälsoskyddsobjekt där det finns en större risk att hälsan påverkas negativt om 
verksamheten inte uppfyller kraven i lagstiftningen ska enligt förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) anmäla verksamheten till 
miljökontoret. Enligt förordningen är det skolor, förskolor, fritids, bassängbad, och 
stickande och skärande verksamhet samt solarium som är anmälningspliktiga. 
Dessa företag ska prioriteras i tillsynen och är lämpliga att ha på en årlig avgift.  
 
Avgiftens storlek beror på hur stora risker verksamheten utgör för miljön och 
människors hälsa. Beroende på den årliga avgiftens storlek så avgörs intervallet 
mellan tillsynsbesöken. SKL har föreslagit att företag som betalar för sju timmar 
eller mer per år normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som 
betalar för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och 
företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart tredje år. 
 
I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade inspektioner, förberedelser 
inför och restid i samband med dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut 
och andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar. 
 
Övrig hälsoskyddstillsyn på icke anmälningspliktiga verksamheter som 
idrottsanläggningar, frisörer, tillfälliga boende samt bostadsmiljö ligger kvar på 
timdebitering. 
 
 
 
 
Mats Gustafsson  Susanne Wase Smith 
Samhällsbyggnadschef  Miljöchef 
 
Bilaga 
Förslag till reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens 
tillämpningsområde 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 
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Allmänna taxebestämmelser 
 

Taxa för tillsyn och prövning och offentlig kontroll enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen och strålskyddslagen samt bestämmelser och förordningar 
meddelade med stöd av dessa lagar. 

 
Inledande bestämmelser  
 
1 § 
 
Taxan gäller avgifter för Trosa kommun, miljönämndens kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU: s förordningar inom 
följande verksamhets- områden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig 
verksamhet, förorenade områden, täkter, kemiska – och biotekniska produkter, 
skötsel av lantbruksmark samt avfall och producentansvar. Taxan gäller även för 
tillsyn enligt Strålskyddslagen. 

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

 
2 § 

 
Avgift skall betalas av den som inom kommunen utövar verksamheter inom 
miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. 

 
Avgift tas ut för handläggning och liknande åtgärder med anledning av 
ansökningar, anmälningar, godkännanden, registreringar dispensansökningar 
samt befogade klagomålsärenden. 

 
Avgift kan tas ut för restid i samband med inspektion/kontroll där verksamhets- 
utövaren ej infinner sig enligt överenskommelse. 

 
3 § 

 
Avgift tas ej ut för handläggning av klagomål som är obefogade samt 
handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas. 

 
4 § 

 
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1050 kronor för tillsyn enligt miljöbalken 
och 1100 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen (planerad kontroll och 
extra offentlig kontroll) räknat per hel timme handläggningstid. Fasta årliga 
avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år. 

 
5 § 

 
Betalning av avgift enligt taxan skall vara Trosa kommun tillhanda inom den tid 
som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom 30 dagar från 
debiteringstillfället skall en betalningspåminnelse skickas. Om full betalning inte 
erlagts inom 14 dagar efter att betalningspåminnelse skickats kommer ärendet 
att skickas till inkasso. 
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Avgiftssättning 

6 § 

Årsavgift 
 

För årsdebiterad prövning och tillsyn gäller följande: 
 

För regelbunden (årsbasis eller liknande) tillsyn betalas en årlig tillsynsavgift 
som är baserad på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar verksamheten. 

 
Om bristande efterlevnad av lagen medför tillsyn och/eller tillsynsåtgärder som 
går utöver den normala tillsynen ska en avgift för den extra tillsynen debiteras 
(antalet extra timmar multiplicerat med timtaxan). 

 
7 § 

 
Timavgift 

 

För timdebiterad prövning och tillsyn gäller följande: 
 

Timavgift debiteras för varje halvtimme nedlagd handläggning. Med 
handläggning avses den totala tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för in- läsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra 
myndigheter, inspektioner, restid, beredning av ärendet samt föredragning och 
beslut. 

 
Restiden består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR. 

 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som på grund av verksamheten 
art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller 
helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa. 

 
8 § 

 
Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift). 

 
Avgiftsnedsättning 

9 § 

Avgiften får sättas ner eller slopas om det med hänsyn till verksamhetens 
omfattning och tillsyn samt handläggningstid finns särskilda skäl till det. 
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Taxebestämmelser för offentlig kontroll  
enligt livsmedelslagstiftningen 
Inledande bestämmelser 

10 § 

Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 

 
11 § 

 
Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

 
1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. Registrering av anläggning 
3. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra of-

fentlig kontroll 
 

12 § 
 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 
överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 

 
13 § 

 
Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljönämnden. 

 
Timtaxa 

14 § 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan fastställd till 1 100 kr per timme 
normal kontrolltid samt vid extra offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande 
till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktisk nedlagt 
kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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Avgift för prövning 

15 § 

Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG – 
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken 
Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för 
prövningen som mot- svarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med 
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som 
godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 

 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

16 § 
 

För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver 
godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen 
tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §. 

 
17 § 

 
Full avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om 
ansökan avslås. 

 
Avgift för registrering 

18 § 

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

 
Årlig kontrollavgift 

19 § 

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden tilldelar anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av 
en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 
produktionens storlek, konsumentgrupper och information mot kund samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning 
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrolltid. 



6 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 
timtaxan för offentlig kontroll. 

 
20 § 

 
Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
21 § 

 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 

 
22 § 

 
Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 

 
Den som enligt 7 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska 
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten påbörjats, förordning (2009:922) 

 
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kon- 
trolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 
23 § 

 
Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet 
är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för 
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för 
dricksvattenförsörjning. 

 
Avgift för extra offentlig kontroll 

24 § 

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver 
den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska 
den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den 
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga 
kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen 
medför. 
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25 § 
 

Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara 
obefogade. 

 
Nedsättning av avgift 

26 § 

Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften 
om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för 
kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften 
enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att 
sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller 
bemanning vid styckningsanläggningar. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 

27 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Trosa kommun. Betalning skaske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

28 § 

Av 33 § livsmedelslagen framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 
29 § 

 
Av 31 § livsmedelslagen framgår att miljönämndens beslut om avgift får över- 
klagas hos länsstyrelsen. 
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Taxebestämmelser för miljöbalkens och 
strålskyddslagens tillämpningsområde i 
Trosa kommun 

 
Inledande bestämmelser 

30 § 

Denna taxa gäller för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar. 

 
Utöver vad som anges i taxan kan ersättningen till kommunen utgå bland annat 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 
25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

 
31 § 

 
Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som bedriver verksamhet enligt miljöbalken 
och som är skyldiga att betala avgift enligt taxan eller enligt 26 kap 22 § miljö- 
balken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

 
32 § 

 
Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om till- 

stånd, dispens eller undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn 

 
33 § 

 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig uppenbart obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
 

Avgift för prövning 

34 § 

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut 
enligt vad som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift), 
eller med en halv timavgift per påbörjad halvtimme nedlagd arbetstid i ärendet 
(timdebitering) eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan. 

 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan av- 
ser. 
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35 § 
 

Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av miljönämnden, ingår kostnaden för 
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om anordningen/anläggningen ej kan 
godkännas vid första besiktningen tas timavgift ut för kommunens kostnader 
med hänvisning till handläggningstid vid ytterligare besiktning. 

 
36 § 

 
Avgift av prövning skall erläggas av sökanden. 

 
37 § 

 
Sökanden ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller återkallas 
efter att handläggningen påbörjats. I de fall en fullvärdig prövning ej görs och 
den nedlagda handläggningstiden blir avsevärt mindre än vid en komplett 
prövning ska avgift erläggas med halva beloppet som prövningen skulle ha 
kostat vid tillämpning av fast avgift. 

 
38 § 

 
I ärenden som avser ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ i 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 eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 

 
Avgift med anledning av anmälan 

39 § 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad 
som anges i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med timavgift per 
påbörjad halvtimme (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i taxan. 
 
40 § 
 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden gällande miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är 
anmälaren/sökanden i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för en eventuell kungörelse i ärendet. 
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41 § 
 

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

 
Avgift för tillsyn 

42 § 

Avgift för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna 1 och 3 med 
angivet belopp (fast årligavgift) eller med timavgift per påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxan. 

 
43 § 
 
Avgift för tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) ska betalas med belopp enligt 
taxebilagorna 1 och 3. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar 
flera miljöfarliga verksamheter enligt taxans bilaga ska full avgift betalas för den 
verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Utöver fast 
avgift skall byggnader där PCB kan förekomma och kyl– och 
värmepumpsanläggningar innehållande CFC påföras avgift för denna tillsyn. 
 

 
44 § 

 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott enligt faktura. 
Avgiften 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 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. 

 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av driftstörningar, 
förekomst av förorenad mark, att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller 
inte åtlyder förelägganden eller förbud ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas timavgift ut för extra nedlagd handläggningstid. 

 
Föreligger behov av efterbehandling/utredning av miljöskada som t.ex. 
förorenad mark sedan en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
upphört, tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid från och med året efter 
det att verksamheten upphört. 

 
45 § 

 
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 
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För tillsyn över förorenade områden eller verksamheter, ska tillsynsavgiften be- 
talas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för undersökning 
och/eller efterbehandling. 

 
Nedsättning av avgift 

46 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Företag som infört miljöledningssystem 

47 § 

Företag som infört något av miljöledningssystemen enligt ISO eller EMAS kan 
erbjudas att erlägga timavgift. Beloppet under ett år ska dock ej överskrida den 
fasta avgiften. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 

48 § 

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

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

49 § 

Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

 
50 § 

 
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken framgår att miljönämndens beslut om avgift får 
överklagas hos länsstyrelsen. 



12 
 

Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

 
 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- BAL-
KEN 

 
AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 
den årliga tillsyns- 
avgiften enligt taxe- 
bilaga 2 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

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

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 5 h 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 5 h 
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle 

6 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- ek-
vivalenter 

8 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personek-
vivalenter 

Timdebitering 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person-
ekvivalenter 

Timdebitering 

Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

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

3 h 

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

Timdebitering 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Belopp som motsva-
rar den årliga till-
synsavgiften som 

utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 
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4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Timdebitering 

Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande av värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1.Anmälan berg- eller ytjordvärmepump ≤ 2 borrhål 2 h 
2. Anmälan berg- och eller ytjordvärmepump  ≥ 3 borrhål timdebitering 

3. Anmälan övriga anläggningar timdebitering 
4. Ansökan om tillstånd alla typer av anläggningar timdebitering 

  
Tillsyn  
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2. 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 
 
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning  
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller om-
rådesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förord- ning-
en (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timdebitering 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timdebitering 
3. Orm som ej avses i 4 Timdebitering 
4. Giftig orm Timdebitering 
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Anmälan  
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan oren- 
lighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk- 
samhet och hälsoskydd 

2 h 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

2 h 

Förmultningstoalett 2 h 
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 

 
Timdebitering 

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 skalpeller, akupunktur- 
nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 

 
Timdebitering 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som in- 
nebär silikoninjektioner 

 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur  
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor 

 
Timdebitering 

3. Skol- och fritidsverksamhet Timdebitering 
Skola med mer än 400 elever  
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever  
Skola med högst 100 elever  
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller försko-
leklass 

 

  
Tillsyn  
Tillsyn över solarier och verksamheter som anmälts enligt 38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 och 
3 

Tillsyn  i övrigt av hälsoskydd Timdebitering 
  
Uppdrag  

Avgift för provtagning:  
1. Strandbad 1 h 
2. Badanläggningar 1 h 
3. Enstaka bassänger 1 h 
4. Plaskdammar 1 h 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. 

 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning  
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Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsut- 
övare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och 
tillräckliga. 

 
Timdebitering 

  
Anmälan  
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättel- 
se från verksamhetsutövare. 

Timdebitering 

  
Tillsyn  
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenom- 
råden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador: 

 

1. Område 1 Timdebitering 
2. Område 2 Timdebitering 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anlägg- 
ningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timdebitering 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timdebitering 

  
Tillsyn  
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken 

 

1. Verksamhet 1 Timdebitering 
2. Verksamhet 2 Timdebitering 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timdebitering 
 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning  
Prövning av ansökan enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

Timdebitering 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

Timdebitering 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor 

 
Timdebitering 

  
Tillsyn  
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Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthus- 
gaser 

 
2 h/år 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timdebitering 
 
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MIL- 
JÖBALKEN 

 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

 
2 h 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering  
Uppehåll i hämtning 2 h 
Gemensam behållare 2 h 
Total befrielse 2 h 
Handläggning av övriga anmälningar 2 h 

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

2 h/år 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timdebitering 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

 
Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  
 
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
 
Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 
30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor 
eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska 
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta 
antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men 
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 
men högst 30 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 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion 
av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 
- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

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

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

B 

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 
800 ton per kalenderår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 
ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 
ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 
ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

 
11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 

som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än 

de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 11 § 

 
13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 
inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 
för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton 
men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt 
per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 
 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 
50 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 
750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en 
produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 
endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
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råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
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tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av 
högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
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5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

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

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 
motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning 
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning 
av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
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Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst 
tio kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölk eller endast innebär paketering. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 
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    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 
eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 
till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 

 
 
 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 
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. 
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17.10-i2 

 

24 
 

22 

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

B 
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer 
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 
1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn 

per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 
000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 
ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
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mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
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 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 
 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter 
per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

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 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C 

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U 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. 
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    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 

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

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter 
i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter 
i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 
§. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
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20.80-1 

 
20.80-2 

 
20.80-3 
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20.80-5 
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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. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 
men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i  

 
 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
 

21.10-i4 
 

21.10-i5 

 
 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A 
Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§ 
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9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, 
papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 
§. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

6 
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C 
Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 
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fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- 
eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 
 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 
 

23.30-1 
 

23.30-2 

 
 
 

32 
 

28 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 
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12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
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tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 
kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 
kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 
kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 
kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve 
eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
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mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 
 

11 
8 
 

6 
 

3 

C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 
42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska 
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det 
i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
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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 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
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kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 
000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår 
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska 
produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik 
eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
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13 kap 1 § 25.10 
 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B 
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 
 

8 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- 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 
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plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
4 
 

3 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
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    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 

smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

8 
 

B 

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
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14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, 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. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 
125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per 
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 
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- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C 
Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 

 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

16 
 

14 

A 
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), med eller utan utrustning för 
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton 
per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 
ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 

 
 
 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
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27.20-1 
27.20-2 

 
 
 
 
 

18 
16 

2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 
 
 

26 
 

20 

A 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer 
än 175 200 ton råstål per kalenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 
megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 
 

27.27-i1 
 
 
 
 

27.27-i2 
 
 
 
 

27.27-i3 
 
 
 
 

27.27-i4 
 
 
 
 

27.27-i5 
 
 
 

27.27-i6 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 
500 ton råstål per kalenderår. 
 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer 
än 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer 
än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer 
än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
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27.27-i7 
 
 
 
 

27.27-i8 

 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 

100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 
100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B 

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B 
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
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2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår. 
 

15 kap 11 §  27.70-i 
 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
 

27.70-i3 
 
 

27.70-i4 
 
 

27.70-i5 
 

27.70-i6 
 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

24 
 

14 
 
 

11 
 
 

10 

A 

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men 
högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 
000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller 
kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton 
per kalenderår. 
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27.100-i1 

 
27.100-i2 

 
27.100-i3 

 

 
27 

 
23 

 
18 

 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium 
per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller 
kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B 
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall 
eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 

 
9 

B 

Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
 
 
 
 
 

22 
14 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
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27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 

 
11 
 

9 
 

8 
 

7 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 
per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B 

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

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
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. 
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16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 

 
 
 
 
 
 
 

12 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
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28.50-2 

 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 
3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer 
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
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28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 

6 
 

4 

punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 
punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 
50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom 

bränning eller grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 § 34.30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
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34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
 
 

 
 

28 
 

24 
 
 

20 
 
 

12 
 
 

24 
 

16 
 
 

10 
 
 

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 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 
eller 
6 §. 
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34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

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. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 

34.80-2 
 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

6 
 
 
 

4 

C 
Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra 
stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra 
stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 

18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i 
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tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel 
som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, 
föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska 
lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer 
än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 
 

39.15-2 
 
 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 
 

14 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 

17 
 
 

B 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 
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39.15-7 

 

 
15 

 
19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 

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

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll 
eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
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- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 
ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 
000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 
ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 
ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
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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 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton 
vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
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(2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B 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 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material 
producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
 

40.40-i2 

 
 
 

24 
 

12 

A 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt 
men högst 100 megawatt. 
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21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

5 

C 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 
eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 
högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 
av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med ett annat sådant 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
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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 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 
10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört 
genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt 
kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
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anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

C 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U 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. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

4 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- 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. 
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50.20-4 

 
 

5 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser 
för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning 
eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller 
upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 
200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 
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63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 
kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 
1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 
1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 
fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 

                                           
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
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74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

9 
 
 
 

7 

verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 
 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
16 

 
12 

 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B 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 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 

 
 
 

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



71 
 

Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
90.16-1 

 
 

90.16-2 

 
8 
 
 

7 

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 500 personekvivalenter men högst 2000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 200 personekvivalenter men högst 500 
personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 
200 personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 
100 personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, 
samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i 
 
 
 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
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29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- 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 
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90.220-2 
 

90.220-3 

8 
 

7 
 

1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B 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. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 
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tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

8 

B 

Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 
100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 
 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 
000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 
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29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till 
dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt 
enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161 
 

7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
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90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 
50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 90.241-i 
 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 
2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 90.131 
 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 

 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor 
på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
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90.131-5 

 

 
7 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 
massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och 
inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B 
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål 
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29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer 
än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 
1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 

behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter 
eller utrustning som innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
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  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
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-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 
avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 
 

90.50-4 
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11 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 
ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  



80 
 

Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 
 

6 

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 

viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig 
enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling 

som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 
avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 
och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
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29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera 
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall 
enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 

mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 
100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 
mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 
100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 
1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 
enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
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32 
 

28 
 

17 

4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller 
och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att minska 
föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning 
av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller 
innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna 
i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling 
av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 
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B 
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 
 
 

90.440-1 
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A 
Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
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B 
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 
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4 
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C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av 
vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack 

eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 
    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 

    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 

elever. 
- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever. 

                                           
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta 
årliga avgifter. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 200.10-4 4 C Internationell skola. 
- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 
- 200.10-6 4 C Förskola. 
- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 
- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-1 4 U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande >5 boende. 
- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet. 
- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 
- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 

annars används av många människor. 
- 200.50-3 3 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 

med boende, vandrarhem, kriminalvård. 
- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 

                                           
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer 
att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 
§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. 
under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 



86 
 

Taxebilaga 3, Risk- och erfarenhetsbedöm-
ning (inplacering i riskkolumn och årlig till-
synstid) 

Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten 
inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna 
taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av 
riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den 
ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar  
i riskkolumnerna. 

 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbe- 
dömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal risk- 
poäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala riskpoängsumma som en verksam- 
het erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den  
i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn 
inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras 
in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedöm- 
ningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 
0. 

 
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningsko- 
der) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgif- 
ten med den procentsats som anges i kommunens taxa. För hälsoskyddsverksamheter 
sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den 
tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 

 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgif- 
ter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell 
premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflytt- 
ning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i ko- 
lumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta 
ändamål. 

 
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket 
och sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfa- 
renhetsbedömningen och premieringen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, 
då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 

 
 Riskkolumner6 

Avgiftsklass A7 B 0 1 2 3 4 5 6 
1 T T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4 T= Timavgift 

5 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 
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4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 
8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 
9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 
11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 
13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 
15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 
16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 
18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 
20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 
21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 
23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 
25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 
27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 
30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 
32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 
33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

Riskbedömning 
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller 

inom vattenskyddsområde 
1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade risk- 
minskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 
b)    Använder ej förnybar energi 1 
c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
d)    Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför 1-6 
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Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade 
risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

 
Verksamhetsdel eller 

liknande 
Kriterier Risk- 

poäng 
Alla typer av verksamheter Användning av produkter och ämnen 

som innehåller kemikalier vilka kan 
tas upp genom inandning eller hud- 
kontakt och då är skadliga för männi- 
skors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1 
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring8 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. 

dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten9 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra verksamhet 

i annan lokal eller verksamhet enligt 
38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och kosme- 
tiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Hög musik 1 
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering och lik-

nande 
1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbel-
pooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll mellan bytena av de badan-
de. 
7 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 

ökade risker eller ökat tillsynsbehov 
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Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Risk- 
poäng 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering10 1 
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad 

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 
bostad 

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet 
som extra verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och skä-
rande verktyg11 

1 

Camping, stugbyar, strandbad o. 
dyl., i förekommande fall även 
andra typer av verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt annan 
form av boende i grupp (t.ex. 
logi för bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller stu- 
gor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 
Idrottsanläggning > 3 salar 1 

   
Samlingslokaler > 200 personer 1 
Skolor och undervisningslokaler > 400 elever 1 
Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1 
Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1 
Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 
Skolor och undervisningsloka- 
ler, förskolor samt vård/boende i 
omsorg 

Nära bulleralstrande kommunika- 
tionsanläggning, industri eller liknan- 
de 

1 

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning12 1 
Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1 
Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 
Strandbad Närhet till utsläpp av avloppsvatten 1 
Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 
Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk verk- 
samhet 

> 4 utövare av hygienisk verksamhet 
under samma organisationsnummer 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverk-
samhet – hotell, musik- tillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för när-
boende genom buller, röklukt m.m. 
9 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
10 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 
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Erfarenhetsbedömning 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhets- 
bedömning: 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av föl- 
jande frågor. 

 
Frågor med alternativa svar Erfaren- 

hets- 
poäng 

1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  
 a)   Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men an- 
märkningar på verksamheten som kan härledas 
till brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte el-
ler endast i obetydlig omfattning 

2 

d)   Rutiner för egenkontroll saknas 3 
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

 a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samt- 
liga tidigare avvikelser 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 
men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 
samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  
 a)   Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 
brister, vilka inte kräver återbesök 

1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid in- 
spektionen av sådan art att de motiverar återbesök 

2 
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 

Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för erfaren- 
hetsbedömning. 

 
Erfarenhetspoäng Resultat 

0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 
2 Verksamhetsutövaren får en varning i inspek-

tionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras 
om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad 
tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs timav-
gift för den tid som den extra kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras ef-
ter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras ef-
ter genomförd inspektion. 

 
Eventuell premiering 

Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöar- 
bete som på faktorer som påverkar klimatet. 

 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning 
av eventuell premiering: 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med 
ledning av följande frågor. 

 
Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för er- 
farenhetsbedömning” 

 

 a)   0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 
b)   2 erfarenhetspoäng 0 
c)   3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten en dokumenterad miljö- 
inriktad transportstrategi som man följer? 

 

 a)  Ja 1 
b)  Nej 0 

3. Har verksamheten en dokumenterad miljö- 
inriktad energistrategi som man följer? 

 

 a)  Ja 1 
b)  Nej 0 
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Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal 
riskkolumner som riskbedömningen har lett fram till och en 
årlig tillsynsavgift har fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ur-
sprungliga placering i riskkolumn genom en stegvis förflytt-
ning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från 

tidigare tillsynsbesök och adderar de premiepoäng som 
det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock 
sammanlagt högst 4 premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man er-
hållit premiepoäng och kolumnförflyttning åt vänster, 
får minuspoäng (orsakas av att man i Erfarenhetssy-
stemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa 
ifrån den ihopsamlade premiepoängsumman och verk-
samheten flyttas ett steg åt höger i riskkolumnerna. 
Den då nya placeringen får inte vara högre än den som 
erhölls vid grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepo-
äng kan inte få förflyttning åt höger i riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande 
faktureringstillfälle av den fasta årliga avgiften. 
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TROSA KOMMUN VA-taxa Sida 2(16) 
Tekniska enheten 2018-10-26 

 
 
 

Inledande bestämmelser 

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna 
Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Trosa kommun 
 
Taxan för anläggningsavgifter och brukningsavgifter  är antagen av 
kommunfullmäktige 2018-xx-xx. och taxan för brukningsavgifter är antagen av 
kommunfullmäktige 2018-XX-XX 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
 

Bostadsfastighet:  
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat 
bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste 
sett från användarsynpunkt. 
 

 
Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor  Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell  Restauranger Hantverk 
Småindustri  Utbildning  Sjukvård  
 

 
Annan fastighet: 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: 
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 
som en lägenhet. 
 

Ssa, Småskalig spillvatten anläggning 
Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och 
tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt 
verksamhetsområdet. 
 

Allmän platsmark: 
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Ssa, småskalig spillvattenanläggning Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 
 

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat 
verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och 
levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål 
 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.  
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg  
inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även 
den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas 
Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

 

Anläggningsavgifter  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall det erläggas 
anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: Utan 

moms 
Med 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df  

44 264 kr 
 

55 330 kr 

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

44 264 kr 
 

55 330 kr 

c) En avgift per m2 tomtyta 34,67 kr 43,34 kr 
d) En avgift per lägenhet 11 664 kr 14 580 kr 
e)* En grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

8 853 kr 
 

11 066 kr 

   
Avgift utgår per fastighet med Småskalig 
spillvattenlösning (Ssa) 

  

f) En avgift för KL- anläggning 29 878 kr 37 348 kr 
g) En avgift för BDT- anläggning 29 878 kr 37 348 kr 

h) En avgift per lägenhet 5 832 kr 7 290 kr 
*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 

tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 

detta inte lagts respektive upprättas. 

Avgift enligt 5.1 f), g), h) erläggs endast om verksamhetsområde för enbart Ssa upprättats 
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5.2 Gemensam förbindelsepunkt 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtyta 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa  
 
5.3.1 Begränsningsregel tomtyta 
Tomtyteavgift enligt 5.1 c), tas ut intill ett belopp som motsvaras av avgifterna 5.1 
a och b) och 5.1 d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan 
av avgifterna 5.1 a och b), 5.1 d) och 5.1 e) 
 
5.4 Lägenheter 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter 
Dras ytterliga servisledningar fram och upprättas ytterliga förbindelsepunkter, skall 
det erläggas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b). 
Ska det ytterligare installeras anläggningar (Ssa), ska det erläggas avgifter enligt 
5.1 f), 5.1 g) 
 
5.6 Ökas fastighetens tomtyta 
Ökas fastighetens tomtyta ska det erläggas avgift enligt 5.1 c) och för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 
anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 
begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Om- eller tillbyggnad 
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall det erläggas avgift enligt 5.1 d) och 5.1 h) för varje 
tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Bortledning av Df 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: Utan 

moms 
Med 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df. 

44 264 kr 55 330 kr 

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.  

44 264 kr 55 330 kr 

c) En avgift per m2 tomtyta. 60,72 kr 75,90 kr 
d)* En grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas. 

13 200 kr 16 500 kr 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 

d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt 

i detta inte lagts respektive upprättas. 

 
6.2 Gemensam förbindelsepunkt 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtyta 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. 
6.4 Anstånd med erläggande av tomtyteavgift 
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 
10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår 
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift 
förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen. 
 
6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter 
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b). 
 
6.6 Tomtyta 
Ökas fastighets tomtyta, skall det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses förut 
erlagd. 
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6.7 Bortledning av Df 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 6.1 d). 
 
§ 7 
7.1 Obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet skall det erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: Bostads- 

Fastighet 
Annan  
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är utryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), 

eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket. 
 
 
7.2 Bebyggning av obebyggd fastighet 
Bebyggs obebyggd fastighet skall det erläggas resterande avgifter enligt följande 
Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % - - 
Avgifterna är utryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 

medger. 
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§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall det 
erläggas reducerade avgifter enligt följande. 
Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
 
Avgifter i övrigt V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift 6.1 d) - - 100 % - 
Avgifterna är utryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut 

enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d) 

 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet  
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall det erläggas avgifter enligt 8.1.  
Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre 
 
8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare 
För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en 
etableringsavgift om 12 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband 
med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle. 
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§ 10 
Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen.  
 
§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.  
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt 
ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen 
ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster  
ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 
tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta ska betalas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,  
då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. 
ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13 
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen  
om att ledningar 

1. utförts på annat sätt 
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska 

fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen. 
 
13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning  
och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala 

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och 
skick av den gamla) 

2. kostnaden för avstängning (”proppning”) av den gamla servisledningens 
allmänna del. 

 
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt  
att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen 
skyldig att betala fastighetsägaren 

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt 
avdrag för ålder och skick av den gamla) 

2. kostnaden för dess inkoppling. 
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Brukningsavgifter 

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.  
Avgift utgår per fastighet med: 
 
 
14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och 
mätarkapacitet 

Utan moms Med moms 

 1 * qn 2,5 2 774 kr 3 467 kr 
 2 * qn 2,5 10 841 kr 13 551 kr 
 3 * qn 2,5 25 293 kr 31 616 kr 
 4 * qn 2,5  41 953 kr 52 442 kr 
 1 * qn 6 13 615 kr 17 018 kr 
 1 * qn 10 36 114 kr 45 142 kr 
 2 * qn 10 86 407 kr 108 009 kr 
 
14.1 b)  Utan moms Med moms 
en avgift per år och per fastighet utan mätare om  2 774 kr 3 467 kr 
 
14.1 c)  Utan moms Med moms 
en avgift per m3 levererat vatten om 
uppdaterad enligt index t.o.m. 2017 

21,45 kr 
22,98 kr 

26,81 kr 
28,73 kr 

 
14.1 d)  Utan moms Med moms 
en avgift per år för avledning av dagvatten för 
bostadsfastighet med högst två lägenheter om 

651 kr 814 kr 

 
14.1 e)  Utan moms Med moms 
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat 
antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter 
samt för annan fastighet om  

333 kr 416 kr 
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14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas 
del av full avgift. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 
Avgifter i övrigt V S Df Dg 
Fast avgift 14.1 a), b) 30 % 70 % - - 
Avgift per m3 14.1 c) 35 % 65 % - - 
Dagvattenavgift 14.1 d) - - 70 % 30 % 
Avgift per 500-tal tomtyta 14.1 e) - - 70 % 70 % 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den 
allmänna avloppsanläggningen och som godkänts av huvudmannen ges möjlighet 
till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten 
fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 
14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet i 
permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad och 50 m3/lägenhet för 
småskalig spillvattenanläggningar (Ssa) 
 
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC´s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 
 
14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18. 
14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattennätet (kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften 
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enligt 14.1 c). 
§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift 
 
Avgift utgår med:  Utan moms Med moms 
en fast avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten om 

2,86 kr 3,60 kr 

 
 
§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 
 
§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b) 
fast årsavgift. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 V, S, Df och Dg angivna ändamål 
betalas del av den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. 
ändamål: 
   
Avgifter i övrigt V S Df Dg 
Fast avgift 14.1 b) 30 % 70 % - - 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen avgifter för följande 
tjänster: 

• Nedtagning av vattenmätare 
• Uppsättning av vattenmätare 
• Avstängning av vattentillförsel 
• Påsläpp av vattentillförsel 
• Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 
• Undersökning av vattenmätare 
• Länsning av vattenmätarbrunn 
• Förgävesbesök 
• Tömning av tank vid felanvändning (Ssa) 

 
Avgifternas storlek utgår från vid varje tillfälle gällande avtal mellan huvudmannen 
och driftentreprenören. 
 
För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 %. 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial 
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund 
som anges i §§ 14§ och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med 
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anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 22 
Brukningsavgifter uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index. 
Huvudmannen har rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.  
 
 

Taxans införande 

§ 23 
Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft 2019-
01-01.  
 
De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, 14.7 samt § 16, som är baserade på 
uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 
 
 
 
*** 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
vattentjänstlagen. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 26 MN 2018/17 
 

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Beslut 
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande 
ändringar: 
 
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inom Trosa kommun kompletteras 
med avgift för ansökan vid en mindre förändring i ett redan befintligt 
serveringstillstånd som exempelvis ändring av serveringsyta med 2000 kr  
___________ 
 
Ärendet 
Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare inom Trosa kommun reviderades senast av kommunfullmäktige 
2017-09-20.  
 
En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ansökan om förändring 
av serveringsytan inkom till miljökontoret. Ansökan krävde endast en mindre 
utredning samt upprättande av ett nytt beslut.  Enligt gällande taxa kostar en 
ändring av serveringstillståndet 5000 kronor, vilket inte är rimligt att debitera om 
det gäller mindre förändringar. Vid sådana ansökningar är det mer rimligt att 
debitera 2000 kr.  
 
Andra exempel på typer av ärenden som endast kräver en mindre utredning är 
ändring gällande ordningsvakter och anmälan om tillägg av alkoholtyp. 

Enligt kommunallagen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från Susanne Wase Smit, miljöchef 2018-08-30. 
– Förslag till reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen   



Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Miljökontoret 
Susanne Wase Smith 
Miljöchef 
0156-523 32 
susanne.wasesmith@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-08-30 
Diarienummer  
MN 2018/17 

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaret-
ter och påfyllningsbehållare 

Förslag till beslut 
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande 
ändringar:

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inom Trosa kommun kompletteras 
med avgift för ansökan vid en mindre förändring i ett redan befintligt 
serveringstillstånd som exempelvis ändring av serveringsyta med 2000 kr 

Ärendet 
Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare inom Trosa kommun reviderades senast av kommunfullmäktige 
2017-09-20.  

En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ansökan om förändring 
av serveringsytan inkom till miljökontoret. Ansökan krävde endast en mindre 
utredning samt upprättande av ett nytt beslut.  Enligt gällande taxa kostar en 
ändring av serveringstillståndet 5000 kronor, vilket inte är rimligt att debitera om 
det gäller mindre förändringar. Vid sådana ansökningar är det mer rimligt att 
debitera 2000 kr.  

Andra exempel på typer av ärenden som endast kräver en mindre utredning är 
ändring gällande ordningsvakter och anmälan om tillägg av alkoholtyp. 

Enligt kommunallagen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
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Samhällsbyggnadschef  Miljöchef 
 
Bilaga 
Förslag till reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
 
 
Beslut till 
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Inledande bestämmelser 

 
1 § Tillsynsavgifter  
Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, tobak, folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria 
läkemedel till konsument eller den som har/ansöker om serveringstillstånd (lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare § 46, tobakslagen 19b §, lagen om 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 17 §, alkohollagen 8 kap 10 §). 
 
2 § Timtaxa 
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid. 
Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år. 
  
3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn 
För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan 
utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en 
avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa. 

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa 
ToR. 
 

4 § Debitering av taxa  
Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på 
föregående års omsättning debiteras före utgången av maj månad. 
 
5 § Nedsättning av taxa 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
6 § Revidering av taxa 
Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges 
beslutsår).  
 
7 § Rutiner för ansökningsavgifter 
Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda 
innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan 
skulle avslås. 
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Tillstånd och tillsynsavgifter 

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter) 

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som 
har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 
servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen. 
 
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten 
 

12 000 kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap 
 

12 000 kronor 

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten 
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända 

i förväg uppges i ansökan). 

6 000 kronor 

Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap  4 000 kronor 
(Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända 

i förväg och uppges i ansökan). 
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap 
(En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara 

kända i förväg och uppges i ansökan).  
 
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd        
 
Ansökan om eller ändring av uteservering 
 
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande 
tillstånd, ex ändrad serveringsyta 
 
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap 
 
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd 
 
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet 
 
Anmälan om egenkryddat brännvin 
 
Kunskapsprovskrivning, första gången 
 
 
Kunskapsprovskrivning, andra gången 
 
Kunskapsprovskrivning, tredje gången 
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning                     
 

 
 
1000 kr för ansökan 
+ 500 kr/tillfälle 
 
 
5 000 kronor 
 
3000 kronor 
 
2000 kronor 
 
 
12 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 
1 000 kronor 
 
Inkl i ord. taxa för 
serveringstillstånd 
 
1 500 kronor 
 
1 500 kronor 
 
3 000 kronor 
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Stadigvarande tillstånd för provsmakning  
  
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman  
  
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 
  
Ändring av delägare i bolag 50% eller över 
 
Pausservering per tillstånd  
(Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara 

kända i förväg och uppges i ansökan).  
 
Pausservering kunskapsprovskrivning  
 

5 000 kronor 
 
1 000 kronor 
 
5 000 kronor 
 
12 000 kronor 
 
1 500 kronor 
 
 
 
1 000 kronor 
 

 
Årlig tillsynsavgift 

Fast avgift för serveringstillstånd per år 
 

2 400 kronor 

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker 

Omsättning 0 – 99 999 kr  
 

2 000 kronor 

Omsättning 100 000 – 499 999 kr 
 

3 000 kronor 

Omsättning 500 000 – 999 999 kr 
 

5 000 kronor 

Omsättning >1 000 000 kr 
 

8 000 kronor 

Påminnelseavgift 

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter  
den 1 mars  
 
 

1 handläggnings- 
timmar 

Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 
vissa receptfria läkemedel och folköl 

Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök vartannat år som 
ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra 
offentlig kontroll. 
 
En produktkategori     2 000 kronor/år 
  
Två produktkategorier     3 000 kronor/år
  
Tre produktkategorier     3 500 kronor/år 
  
Fyra produktkategorier     4 000 kronor/år
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Extra offentlig kontroll timdebitering    1 050 kronor/tim 



 

Avgifter för kopior och avskrifter av 

allmänna handlingar 

Antagen av:  

Dokumentkategori:  

Dokumenttyp:  
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Bakgrund 

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en 

kommun eller ett kommunalt bolag. När någon önskar en kopia av en allmän 

handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. För att nämnder och bolag ska 

kunna ta ut avgifter som inte är särskilt föreskrivna i lag krävs att 

kommunfullmäktige har fastställt en taxa. Taxan ska tillämpas av samtliga 

kommunens nämnder och de kommunala bolag som enligt OSL 2 kap § 3 ska 

tillämpa tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. 

 

Avgifter 

Avgifter för beställning av kopior och avskrifter av allmänna handlingar följer 

Avgiftsförordningens (1992:191, §§ 15-17) rekommendationer för avgiftsuttag. 

 

Elektroniska kopior 

Dokument som redan är elektroniskt lagrade och översänds som digitala kopior ska 

tillhandahållas utan kostnad. 

 

Papperskopior 

A4 och A3 format  

Upp till 9 sidor:
1 

ingen avgift  

10 sidor: 50 kronor, för varje sida därutöver 2 kr/sida  

 

Större än A4 och A3 format  

Upp till 9 sidor: 6 kronor/sida  

10 sidor: 60 kronor, för varje sida därutöver 4 kr/sida  

 

Kopiering av dubbelsidig sida räknas som två sidor vid avgiftsuttag. 

 

Avskrift  

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 90 125 kr/per 

påbörjad fjärdedels timme.  

 

Ljudupptagning  

Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kr/media  

 

Videoupptagning  

Kopia av videobandsupptagning: 600 kr/media  

 

Andra medier 

Kopia på foto, karta, ritning eller motsvarande på usb-minne eller cd/dvd: kostnad 

för lagringsmedium  

Kopia på videoupptagning, ljudupptagning eller mikrofilm: 125 kronor per påbörjad 

fjärdedels arbetstimme (15 min). 
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Fax 

Översändelser av kopior av allmänna handlingar via fax följer prislista för 

papperskopior. 

 

Porto 

Om handlingen skickas med post, bud eller liknande förmedling ska ersättning tas 

ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell 

postförskottsavgift eller annan kostnad som uppstår. 
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REVIDERING AV SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET 2019 
 
SOCIALDEM OKR ATERNAS  BUDGETFÖRS LAG GÄLLA N DE TROSA KOMMUN  2019 MED PLAN 
2020-2021 PRESENTE R ADES I  JUNI  2018.  SVE RI GE,  SÖ RMLAND O CH TRO SA HA R SEDA N 
HÅLLIT  ALLMÄN NA V AL O CH EFTE R FÖR HAND LIN GA R MED DEN VIN NANDE  
ALL IANSMA JO RITETEN I  TROSA HAR S OCIALDEM OKRATERNAS  BUDGET  REVID ERATS.  
 

Trosa kommun växer befolkningsmässigt betydligt snabbare än det befolkningsantal som 
den presenterade budgeten i juni 2018 påvisade. Det innebär att den reviderade budgeten 
nu beräknas på en befolkning den 1 november 2018 på 13 248 personer. Sveriges kommuner 
och Landstings (SKL) skatteprognos från september 2018 ligger också med i den reviderade 
budgeten.  

Trosa kommun erhåller nu för tredje året också bidrag för en ökande befolkning på hela 11 
miljoner 646 tusen kronor. Dessa medel kommer att behövas för att möta de ökade behoven 
hos både de äldre och de yngre och i samband med budgetbeslutet föreslås de att 
öronmärkas för 2020. De ökade demografiska utmaningarna som vi har framför oss samt 
kommunens vikande skattekraft innebär att kommunen bör ha en beredskap för detta. 
Socialdemokraterna har i sin investeringsbudget motvilligt anslagit också nya 
investeringsmedel för Safiren. Detta för att vi tycker det är viktigt att verksamheten skall 
kunna bedrivas även om denna kostnad borde vara ett garanti ärende. 

Förra året justerades kommunens internhyresmodell men nu behövs också justeringar 
avseende interräntan som höjs från 1,5 % till 1,7 %. 

Socialdemokraterna väljer också fortsatt att investera i människor och har 1 miljon kronor i 
en social fond vars syfte är att bygga tillit och samverkan. 500 000 fördelas ur fonden till vård 
och omsorgsnämnden för att bygga tillit i form av en ”FixarMalie/FixarSara”. 

Dessutom har Socialdemokraterna tidigare givit förutsättningar för ett större 
handlingsutrymme till vård och omsorgsnämnden i förstärkt egen buffert. 

Socialdemokraterna vill fortsatt göra en genomlysning av kommunens taxor och avgifter. Vi 
står nu åter inför avgiftshöjningar och det är viktigt att våra medborgare får tydligare 
förståelse för vad olika servicenivåer innebär för kollektivets taxor bland annat. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå  
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Kommunfullmäktige besluta anta följande kompletteringar till Socialdemokraternas 
budgetförslag från juni 2018   

 

att skattenettot 2019-2021 revideras enligt SKL:s skatteprognos per  
september 2017 och med en ökning av befolkningen 1 november 2018 till 
13 248 invånare. 

att fastställa investeringsbudgeten för 2019 enligt bilaga 3 som ersätter 
socialdemokraternas investeringsbudget från juni 2018. 

att fastställa pengbelopp för grundskola/förskola samt skolbarnomsorg 
enligt bilaga 4. 

att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende. 

Att uppdra till kommunstyrelsen att fördela 500 000 ur sociala 
investeringsfonden till vård och omsorgsnämnden. 

att med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd utbetala partistöd 
för perioden 2019-01-01- 2019-12-31 enligt följande: 

 
Parti Antal 

mandat 
Grundstöd Mandatstöd 

(inkl. 
utbildningsstöd) 

Totalt 
partistöd 

Moderaterna 14 20 000 280 000 300 000 
Centerpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Folkpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Kristdemokraterna 1 20 000 20 000 40 000 
Socialdemokraterna 8 20 000 160 000 180 000 
Miljöpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Vänsterpartiet 2 20 000 40 000 60 000 
Sverigedemokraterna 4 20 000 80 000 100 000 
Totalt 35 160 000 700 000 860 000 

 
1. att anta taxan för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens 

tillämpningsområde fastställs  enligt bilaga 5 
2. att anta vatten och avloppstaxa enligt bilaga 6. 
3. att anta taxorna för tillstånd  
4. att kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för översyn 

av kommunens avgifter och taxor. 

BILAGOR: 
bilaga 1 - Socialdemokraternas resultatbudget 2018-2020 

bilaga 2 - Socialdemokraternas driftbudget 2019 

bilaga 3 - Socialdemokraternas investeringsbudget 2019 
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bilaga 4/ Socialdemokraternas Peng-belopp för förskola, skolbarnomsorg, 
grundskola, hemtjänst, särskilt boende samt hyrespeng avseende förskola och skola. 
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RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare 12 035 12 300 12 916 12 805 13 248 13 493 13 729

Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:66 21:66 21:66 21:60 21:60 21:60

Budgetberedning Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Plan Plan

Skatteprogn sept 18 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnad -552 586 -566 895 -562 247 -619 970 -657 232 -687 322 -716 037

Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre -10 000 -15 056 -10 000 -11 345 -11 727 -12 198

Sociala investeringar -500 -1 000 -1 000

Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000

Tänk efter före-peng 0 -4 900 -4 900 -4 900

Avskrivningar -42 803 -43 360 -41 817 -44 060 -43 948 -46 648 -49 348

Central buffert 0 -14 300 -20 716 -14 600 -13 700 -14 100 -14 500

Verksamhetens nettokostnad -595 389 -634 555 -639 836 -688 630 -731 625 -762 697 -794 983

Skatteintäkter 582 409 624 294 624 357 646 322 672 147 694 328 721 406

Slutavräkning skatt -1 979 -3 727 -1 882 -2 266

Inkomstutjämningsbidrag 40 871 45 178 50 387 63 385 74 520 83 360 92 465

Kostnadsutjämningsavgift -24 058 -29 195 -26 390 -31 706 -32 012 -32 604 -33 174

Regleringspost -412 110 -2 727 -675 1 369 3 112 -443

Utjämning LSS -13 601 -9 727 -10 049 -8 869 -14 518 -14 786 -15 045

Generellt bidrag befolkningsvariabel 2 421 2 606 2 606 4 455 6 240 8 910

Generellt bidrag flyktingvariabel 0 2 787 3 394 3 076 1 850 0

Eftersläpningseffekter ökad befolkn 8 954 13 937 11 646 4 327 3 844

Fastighetsavgift 23 682 23 998 25 411 28 297 29 329 29 329 29 329

Skattenetto 606 911 653 352 673 454 714 425 750 012 775 156 807 292

Finansiella intäkter 3 487 1 500 3 231 2 500 2 500 2 500 2 500

Finansiella kostnader -4 479 -11 700 -3 184 -11 700 -8 350 -10 200 -13 200

Årets resultat 10 529 8 597 33 665 16 595 12 537 4 759 1 609

Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan -15 954 8 954 16 729 11 646 4 327

Öronmärkn utj befolkningsökning -13 937 -11 646 -4 327 -3 844

Öronmärkning "byggbonus" 2017 3 000

Balanskravsresultat 10 529 8 597 17 711 14 612 17 620 12 078 2 092

Resultatmål 2 % skattenetto 1,7% 1,3% 5,0% 2,3% 1,7% 0,6% 0,2%



DRIFTBUDGET 

Budget 2018 Budget 2019

Netto Netto

Kommunstyrelse -72 302 -76 055

Politisk ledning -9 259 -10 238

Kommunkontor -46 700 -49 979

Ekoutskottet -1 744 -2 138

Central buffert -14 600 -13 700

Humanistisk nämnd -337 398 -360 966

Barnomsorg o utbildning -312 320 -331 808

Individ och familjeomsorg -25 078 -29 159

Kultur- o fritidsnämnd -38 207 -40 166

Vård- & omsorgsnämnd -180 118 -193 244

Teknik o service skatt -30 524 -32 451

Samhällsbyggnadsnämnd -12 088 -12 687

Miljönämnd -1 049 -1 341

Revision -798 -814

Övr kommungem poster -28 205 -25 745

Pensioner -6 500 -6 500

Kommmungem -9 584 -7 152

Medfin. infrastruktur -10 000 -11 345

Exploateringsintäkter 500 500

Buffert demografi o avskrivningar -2 621 -1 003

Politiska prioriteringar 0 -245

Ettårssatsningar 2019 0 0

Tot skattefin verks -700 689 -743 469

Affärsdriv verks 769 0

Finansiering

Avräkning internränta 11 290 11 844

Skattenetto 714 425 750 012

Finansiella kostnader -9 200 -5 850

Öronmärkning 2018 11 954 16 729

Öronmärkning 2019 -13 937 -11 646

Totalt inklusive öronmärkta medel 14 612 17 620



Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan

skattefinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021

Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000

Statsbidrag -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fastigheter

Planerat underhåll fastigheter X X X X

Investeringsreserv Fastigheter X X X X

Nytt tak Trosa Vårdcentral X

Solceller 280 m
2
 Taket VC X

Renovering Trosa VC X

Konvertera VC till fjärrvärme X

Reparationer/underhåll Industrigatan X X X X

Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X

Industrigatan LOVE X

Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum) X X X X

Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö X

Solceller Skärgården X

Tomtaklints förskola inkl entré X

Hasselbacken ytskikt och utemiljö X

Utökning förskola/skola X X

Ytrenovering Fornbyskolan X

Utemiljö skolgårdar X

Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X

Paviljong X

Framtidens skärlag X X X X

Köks- och matsalskapacitet X X X

Frysrum Tomtaklintskolans kök X

Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan X

Ventilation Tomtaklintskolan X X

Upprustning Skärborgarnas hus X X

Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme X

Ombyggnation Alphyddan X

Hamnängen X

Tillfälligt boende X

Reservkraft X

Gruppbostad LSS X

Äldrebostäder utredning X

Överordnat styrsystem VA/Fastighet X

Summa 18 281 31 700 72 200 61 700 9 200



Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Överfört Budget Budget Plan Plan

Fritidsanläggningar från 2017 2018 2019 2020 2021

Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler X X X X

Häradsvallen X X

Köp fastigheter på Häradsvallen X

Bergärme häradsvallen X

Skärlagsvallen X

Vagnhärads utegym X

Badplats Borgmästarholmen X

Utöka satsning Sillebadet X

Renovering Gästhamnen X X X X

Kråmö X X X

Trosa havsbad X X X

Garvaregården X X

Sportcentrum Häradsvallen (liten ishall/e-sport) X

Ny idrottshall X X

Spontanidrottsplats Skärlag inkl.belysning X

Skidbacken MTB och parkour X X

Safiren X

Solceller Safiren X

Utredning ridhus X

Summa 5 961 7 000 24 400 11 300 46 100

Gator och parker

Planerat underhåll X X X X

Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X

Lekplatser X X X X

Utveckling parker grönmiljö X X X X

Utbyte av armaturer X X X X X

Belysning trygghet hela kommunen X X X X

Belysning offentliga miljöer X

Julbelysning X X X X

Belysning Västerljung rondell X

Köp av belysningsnätet X

Proj Trosaån X

Vandringshinder Trosaån X X X

Utredning av kajen utmed Trosaån X X X

Trafiksäkerhet utanför Safiren X

GC-vägar - Kompl enl GC-analysen X X X X

GC-väg Västerljung-Vagnhärad X X

Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm X X

Lekpark, Safiren o spindelparken X

Laddstolpar för elbilar X X X X

Muddring Tureholmsviken och strandpromenad X X X X

Hamnen spontning etapp 2 av 3

Fler parkeringsplatser X X

Utbyggnad parkering vid vagnhärads station X X

GC-väg infart västra Trosa X

Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa) X

Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA) X

Reinvestering Högbergsgatan (se även VA) X

Lekpark Västra Långagatan X

Minneslund för sällskapsdjur X

Väderskydd cyklar resecentrum X

Toalett Västra hamnplan X

Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder X



Summa 5 235 17 875 21 200 14 600 29 100

TOTALSUMMA 29 477 56 575 117 800 87 600 84 400



Investeringsbudget anläggningar (tkr)
Tillägg och förändringar är fetmarkerade 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan

avgiftsfinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021

Planerat underhåll X X X X

Investeringsreserv VA X X X

Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X

Pumpstationer Gunnarstensgatan X X

Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna X

Renovering Vagnhärads vattentorn X

Tofsö X X

VA Hamnplan X

VA, Hertig Karlsväg X

Reinvestering Högbergsgatan (se även gata) X

Överordnat styrsystem VA/fastighet X

Utredning reningsverk X X X

Återvinningsstation Källvik X

Nya ÅVS 2019-2021 X X

Belysning befintliga ÅVS 2019-2021 X X

Flytt av mottagningen på Korslöt X X X

Summa avgiftsfinansierat 20 025 5 740 33 000 16 000 28 000



Investeringsbudget nämnderna (tkr) 

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan

skattefinansierade från 2017 2018 2019 2020 2021

Humanistisk nämnd

Inventarier skolkontoret 300 300 300 300

Inventarier förskolor/skolor 1 270 1 200 1 200 1 200

Inventarier socialkontoret 100 100 100 100

Kultur och Fritid

Inventarier 250 250 250 250

Oförutsett 100 100 100 100

Vård och omsorg

Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm 700 700 700 700

Samhällsbyggnadsnämnd

Inventarier kontoret 75 75 75 75

Teknik och servicenämnd

Städutrustning 100 100 100 100

Köksutrustning 300 300 300 300

Inventarier tekniska kontoret 100 1 100 600 600

Kommunstyrelse

IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000

IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 2 000 2 000 2 000 2 000

Inventarier kommunkontoret 200 200 200 200

Läsplattor till politiker ny mandatperiod 450

Investeringsreserv 4 800 5 000 5000 5000

Delsumma nämnder 0 11 745 12 425 11 925 11 925

Summa skattefinansierade 29 477 68 320 130 225 99 525 96 325

Totalt 49 502 74 060 163 225 115 525 124 325



Peng förskola och skola 

Peng kr/år/barn 2018 2019 ökning%

Förskola 1-3 år *  

   - 30 tim/vecka 87 230 88 975 2,00%

31-     tim/vecka 122 184 124 628 2,00%

Förskola 4-5 år *

   - 30 tim/vecka 69 805 71 201 2,00%

31-     tim/vecka 97 767 99 722 2,00%

Skolbarnomsorg **

6 år 41 175 42 625 3,52%

7-12 år 32 984 34 146 3,52%

Grundskolepeng***

Förskoleklass 32 060 32 701 2,00%

Skolår 1-5 54 337 55 424 2,00%

Skolår 6 61 355 62 582 2,00%

Skolår 7-9 64 012 65 292 2,00%

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme 

2018 2019

kr/timme kr/timme ökn

Ersättning kommunal utförare 373 381 2%
Ersättning privat utförare av service 

och omvårdnad* 408 416 2%
Ersättning privat utförare av enbart 

service** 403 411 2%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka
Timmar/ 

vecka 
Pris/ timme

Pris/ dygn 

*

Pris/ 

timme

Pris/ dygn 

*

Grundpeng (tom plats) 1,85 323 85 330 87

Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 7,40 323 394 330 402

Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 16,65 323 821 330 838

Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 22,20 323 1078 330 1099

Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 25,53 323 1231 330 1256

Korttids (22,9 timmar/vecka) 22,94 323 1112 330 1134

Individuella utökningar 261 266

*Inkluderar verksamhetskostnader 54kr/dygn

Kommunal peng (grundbelopp)

*Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning.

**Skolbarnomsorgen förstärktes med 400 000 år 2016 samt ytterligare 400 000 

kr 2019

***Grundskolan förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 som läggs 

centralt för behov.  2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000. 2018 förstärkning centralt för behov 150 000 kr samt 

utökad peng åk 1-5 med 850 000 kr.

2018 2019



Avser Budget 2019

Utökning skolbarnomsorg 

Antal barn i verksamhet enligt GPF

6 år

7-12 år

6 år

7-12 år

Ökn.

%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

*Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning.

***Grundskolan förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 som läggs 

centralt för behov.  2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000. 2018 förstärkning centralt för behov 150 000 kr samt 

utökad peng åk 1-5 med 850 000 kr.



400000

158

599

Index Antal barn Indexerade barn kr/barn tillägg indexerat

1,25 158 197 627

1 599 599 502

757 796

Peng/Indexerat barn 502
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Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-23 

 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 90  SBN 2017/33 
 

Antagande för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande samt 
godkänner förslag till ny detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen), och 
skickar den vidare till kommunfullmäktige för slutligt antagande. 
___________ 
 
Ärendet 
Trycket på ny verksamhetsmark är stort i såväl Trosa som Vagnhärad och därför 
har Samhällsbyggnadskontoret under året arbetat med flera områden som på 
sikt kan säkerställa fortsatt god tillgång på mark för det lokala näringslivet. Ett 
av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Mölnaängen, i anslutning 
till korsningen mellan väg 219 och Stationsvägen. Avsikten med området är 
ett mer industribetonat område med möjlighet för tillverkande företag, 
serviceföretag och handel/lager att etablera sig. 
Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning och utifrån inkomna 
synpunkter har slutliga revideringar gjorts som nu föreslås detaljplanen antas. 
 
 
Ärendets beredning 
– Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71 
– Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 8 
– Tjänsteskrivelse från planchef Linda Axelsson, 2018-07-11 
– Översiktskarta 
– Planbeskrivning 
– Plankarta 
– Granskningsutlåtande, 2018-06-11 
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadskontoret 



 
Tjänsteskrivelse 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2018-07-11 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Linda Axelsson  
Tel. 0156-520 37 
Fax. 0156-520 88 
linda.axelsson@trosa.se 

Dnr SBN 2017/33 
 
 
 
 
 
  

 

 

Antagande för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande samt 
godkänner förslag till ny detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) 
och skickar den vidare till kommunfullmäktige för slutligt antagande. 
 

Ärendets bakgrund 
Trycket på ny verksamhetsmark är stort i såväl Trosa som Vagnhärad och därför 
har Samhällsbyggnadskontoret under året arbetat med flera områden som på 
sikt kan säkerställa fortsatt god tillgång på mark för det lokala näringslivet. Ett 
av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Mölnaängen, i anslut-
ning till korsningen mellan väg 219 och Stationsvägen. Avsikten med området är 
ett mer industribetonat område med möjlighet för tillverkande företag, servicefö-
retag och handel/lager att etablera sig. 

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning och utifrån inkomna syn-
punkter har slutliga revideringar gjorts som nu föreslås detaljplanen antas.  

 
Mats Gustafsson    Linda Axelsson 
Samhällsbyggnadschef  Planchef 

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 8 

 
Expedieras 
Akten 
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INLEDNING 
 
Planhandlingar 

Detaljplaneförslaget omfattar: 
 Detaljplanekarta med planbestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar: 
 Miljöteknisk markundersökning, Structor 2018-01-11  
 Dagvattenutredning Structor 2018-01-31 
 Arkeologisk utredning, Rapport 2018:02, Sörmlands Arkeologi AB 
 Översiktlig hydrologisk bedömning vid Mölnängen, Structor, 2018-10-03 
 
Planprocessen enligt Plan- och bygglagen 

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
2010:900, i sin lydelse från 1 januari 2015. Planprocessens olika skeden redovisas 
i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling 
fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter sam-
rådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett 
reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och be-
möts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till 
dess att den i framtiden eventuellt ändras.  
 
Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. 
 

 
 
Tidplan 

Beslut om samråd: januari 2018 
Samråd: februari 2018 
Beslut om granskning: maj 2018 
Granskning: juni 2018 
Antagande: november 2018 
 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Bakgrund 

Trosa kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark i så väl Trosa som 
Vagnhärad. Kommunen har avsatt ytor i översiktsplanen i den norra delen av 
Vagnhärads tätort invid Kalkbruksvägen, dock är detta område påverkat av Ost-
länkens utredningskorridor och kan inte utnyttjas. Mot bakgrund av det har kom-
munen gjort en fördjupning i syfte att identifiera alternativa ytor för att möta den 
efterfrågan som finns från såväl lokalt näringsliv som företag som önskar flytta till 
kommunen. Ett av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Möln-
aängen, i anslutning till korsningen väg 219/Stationsvägen.  
 
Området är inte utpekat i översiktsplanen som utvecklingsområde, men bedöms 
lämpligt för verksamheter då marken ansluter till befintlig infrastruktur och verk-
samhetsområde. Området är dessutom, som tidigare nämnts, tydligt avgränsat av 
Södra stambanan i söder, väg 219 i väster och Stationsvägen i norr. Därutöver 
skuggas stora delar av området av den höjd som är belägen väster om planområdet 
vilket gör att det inte kommer vara aktuellt för exempelvis bostäder i framtiden. 
 
Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsområde som inte är störande 
för närliggande bostadsbebyggelse.  
 
Detaljplanen möjliggör industri, lager, partihandel och fordonsservice, dock ej 
försäljning av drivmedel. Planen säkerställer säkerhetsavstånd till järnväg och väg 
219 om minst 30 meter samt skyddsavstånd till bostäder. Mot det öppna land-
skapet i öster anges kompletterande vegetationsskydd. Planen möjliggör en gång- 
och cykelväg längs väg 219 och Stationsvägen. I södra delen av planområdet plan-
eras för fördröjning av dagvatten inom naturområdet. 
 
Behovsbedömning 

En behovsbedömning har tagits fram av kommunen, som bedömer att planen inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kap. En sär-
skild miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Genomförandet bedöms 
inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att 
överskridas. Detaljplanens genomförande strider inte mot de riksintressen som be-
rörs av planförslaget. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräk-
nad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Inom ramen för befintligt plandoku-
ment kommer trafik, vibrationer, geoteknik, störningar, markföroreningar, arkeo-
logi och dagvatten att utredas.  
 
Plandata 
Läge, avgränsning och areal 
Planområdet omfattar ca 7,5 ha och är beläget strax sydväst om centrala Vagnhä-
rad. Området omfattar del av fastigheten Södra Husby 5:36. Planområdet avgrän-
sas av Stationsvägen och väg 219 i väster och norr, Södra stambanan i söder samt 
jordbruksmark i öster. 
 



TROSA KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDESHANDLING 
Samhällsbyggnadskontoret  2018-10-02 

 
  Detaljplan för  

Del av Södra Husby 5:36 
(Mölnaängen) 

 

 4 
 

 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Södra Husby 5:36 ägs av kommunen. 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintresseområdena: rörligt friluftsliv, kust och skärgård 
samt kulturmiljövård - Trosaåns dalgång (D46). Planområdet gränsar till Södra 
stambanan som utgör riksintresse. Planområdet har mycket begränsade värden för 
friluftslivet och ett genomförande bedöms därför inte påverka vare sig riksintres-
set för rörligt friluftsliv eller riksintresset för kust och skärgård. Intill Södra stam-
banan lämnas ett bebyggelsefritt avstånd med hänsyn till risk.  
 
I Vagnhäradsområdet utgörs riksintresseområdet för kulturmiljö, Trosaåns dal-
gång, av en omfattande bronsåldersbosättning. Här finns många skärvstenshögar, 
hus- och odlingsterrasser, gravar, älvkvarnar och hällristningar av ovanlig typ. 
Riksintresset för Trosaåns dalgång bedöms inte påverkas av planförslaget då pla-
nen innebär en utbyggnad av befintlig tätort i kanten av det öppna landskapet där 
hänsyn genom att skapa vegetationsskydd för verksamhetsområdet. En arkeolo-
gisk utredning tas fram för planområdet och resultatet kommer att redovisas så 
fort denna är klar. 
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Översiktsplan 
I översiktsplan 2015 föreslås ingen utveckling för planområdet förutom en gång- 
och cykelväg mot Västerljung. Öster om planområdet finns ett utvecklingsområde 
för bostäder. 
 
Området föreslås nu utvecklas för verksamhetsområde då kommunens avsatta ytor 
för verksamhetsområden invid Kalkbruksvägen i norra delen av Vagnhärads tätort 
inte är möjliga att utveckla då området är påverkat av Ostlänkens utredningskorri-
dor. 

 
Utdrag ur karta över markanvändning, Översiktsplan 2015. Planområdet markerat med röd ring 
 
Markhushållning och avvägning mot motstående intressen 
Jordbruksmarken inom planområdet bedöms vara av mindre värde då den ligger 
instängt mellan ett planerat utvecklingsområde för bostäder, vägar och järnväg vil-
ket försvårar ett effektivt jordbruk. Åkermarken är sedan länge utarrenderad och 
utgör ett perifert och tydligt avgränsat brukningsområde. Området är besvärligt att 
nå sedan Trafikverket byggde om Stationsvägen av trafiksäkerhetsskäl vilket gör 
att i stort sett alla jordbruksfordon, exempelvis skördetröskor, måste köras omvä-
gen genom centrala Trosa för att nå åkermarken. 
 
På grund av bullerstörningar har läget inte bedömts vara bra för bostadsändamål, 
men tack vare anslutningen till befintligt verksamhetsområde på andra sidan 
vägen samt den goda trafikförsörjningen anses det lämpa sig väl som verksam-
hetsområde. Påverkan på tätorten i övrigt anses även vara begränsad. 
 
Detaljplaner  
Planområdet omfattas inte av någon gällande plan. Planområdet gränsar i nordost 
till detaljplan med dnr 56/90 från 1992 som medger bostäder ca 30 meter från 
planområdet. Området mellan bostadsbebyggelsen och planområdet anges som 
park. 
 
Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-26, §71 att uppdra till samhälls-
byggnadskontoret att ta fram en detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Möln-
aängen). 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Landskapskaraktär, vegetation och rekreation 

Planområdet utgörs av relativt flack öppen mark som ligger i västra delen av ett 
stort öppet jordbrukslandskap där huvuddelen sedan lång tid tillbaka är planlagd 
för bostadsändamål. Marken sluttar svagt mot nordost med höjdskillnad om ca 4 
meter. Området omges av högre mark i söder, väster och norr. I söder gränsar 
planområdet till en järnväg och en skogsbevuxen höjdrygg. I väster och norr av-
gränsas området av väg 219 och Stationsvägen. Längs med järnvägen och vägen 
finns utspridda lövträdspartier. Området ligger i anslutning till befintlig bebyg-
gelse i Vagnhärad och ansluter till ett verksamhetsområde i väster och spridd vil-
labebyggelse i norr.  
 
Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. 
Planområdet har inget rekreationsvärde. 
 

 
Flygbild över planområdet.   
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Vy mot öster mot Vagnhärads centrala delar och de kommande bostadsområdena.  
          

 
Vy mot den skogbeväxta höjdryggen i söder. 
 
 

Fornlämningar 

I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning, rapport 2018:02, tagits 
fram. I detta arbete har en fornlämning upptäckts i den sydöstra delen av planom-
rådet. Vid utredningen öppnades 27 st undersökningsschakt. I två av dessa schakt 
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hittades boplatsanläggningar i form av två härdar och en nedgrävning. I omkring-
liggande schakt noterades spridda förekomster av skärvig/skörbränd sten i övriga 
framkom inget av arkeologiskt intresse. Parallellt med planprocessen har en arke-
ologisk förundersökning gjorts i syfte att avgränsa fornlämningen och därefter ta 
bort den. Därmed kommer planområdet inte att påverkas av aktuellt fynd. I kartan 
nedan redovisas den fornlämning som identifierats i utredningen. 
 

 
Utdrag ur rapport 2018:02, fornlämning är markerad med rött.      

 
Fornlämningar är skyddade genom Kulturmiljölagen (KML). Om fornlämning 
påträffas i samband med markarbeten ska detta anmälas omedelbart till Länsstyrelsen 
enligt 2 kap. 5 och 10§§ KML. Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska 
arbetet omedelbart avbrytas till den del som berör fornlämningen och/ eller 
fornfyndet samt området runt detta/dessa. 
 

Geotekniska förhållanden  

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna inom planområdet främst av post-
glacial finlera. I norr finns ett mindre område med glacial lera. Längst i söder, vid 
foten av höjdområdet, övergår jordarterna till sandig morän och urberg. Lerdjupet 
varierar i området, ca 5-20 meter enligt SGU:s jorddjupkarta, där det är något 
mindre i ytterkanterna och djupast i östra delen. Framtagen miljöteknisk markun-
dersökning, (Structor, 2018-01-11), visar att det översta markskiktet utgörs av hu-
musrik jord som överlagrar torrskorpelera och som övergår i homogen lera med 
ökat djup. Enligt en geohydrologisk utredning för jordbruksmarken öster om plan-
området, framtagen av Structor Geoteknik 2017, varierar lerans mäktighet mellan 
cirka 3 – 4 m precis utanför aktuellt området och blir djupare längre österut (cirka 
12 – 15 m). 
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SGUs jordartskarta med markerat planområde.  
 

 
Utdrag ur karta över grundvattenisolinjer från fältmätningar redovisade i hydrologisk utredning 
av Structor. Mumy=meter under markyta, + meter över havet.  
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En översiktlig hydrogeologisk bedömning vid Mölnaängen har tagits fram av 
Structor 2018-10-03. Enligt mätningar ligger grundvattennivån på mellan ca 0,8- 
1,9 meter djup under markytan. Grundvattennivån sjunker något under sommar 
och tidig höst. I Structor geotekniks undersökning öster om planområdet sjönk 
grundvattennivåer ca 0,8- 1 meter från januari - augusti 2018. Eftersom jorden be-
står av lera och lera/silt i både de västra och östra delarna av Mölnaängen antas 
det finnas en liknande trend i grundvattennivåer inom undersökt område (Structor 
2018). Det finns därför risk för att grundvatten i marknivån på de ställen där 
grundvattnet i september 2018 låg på ett djup av 0,8 m eller mindre. 
 
Radon 

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga mark-
radonutredning. Eventuell undersökning med anledning av radon hanteras i bygg-
lovsskedet.  
 
Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram, Structor 2018-01-11, då marken 
på västra sidan av väg 219 har använts för upplag m.m., (fastighetsbeteckning Mölna 
2:26), samt att en dagvattenledning från denna fastighet mynnar i den aktuella åker-
marken. Enligt den framtagna miljötekniska markundersökningen finns inga mark-
föroreningar som överstiger gränsvärdena för känslig markanvändning. 
 

Bebyggelse 

Planområdet ligger i den sydvästra kanten av Vagnhärad tätort. Ingen bebyggelse 
finns inom planområdet idag. Väster om väg 219 ligger ett verksamhetsområde.  
Norr om Stationsvägen och söder om järnvägen finns några större villatomter.  
 
Öster planområdet finns en gällande detaljplan, dnr 56/90 från 1992, som möjlig-
gör bostadsbebyggelse på ca 30 - 45 meters avstånd från planområdet. Samman-
lagt ca 150 bostäder fördelat på flerbostadshus, parhus, radhus och enbostadshus i 
en till två våningar. 
 

Vägar och trafik 

Vägstandard, gång-, cykel- och kollektivtrafik 
Planområdet angränsar till väg 219 i väster och Stationsvägen/väg 800 i norr. En-
ligt trafikmätningar 2013 har ca 2800 fordon/årsmedeldygn och väg 219 har ca 
1700 fordon/årsmedeldygn. Vägarna är utformade som landsvägar med ett körfält 
i vardera riktningen. Stationsvägen har norr om planområdet en mittrefug som be-
gränsar möjligheten för gatuanslutningar där. Hastighetsbegränsning är 70 km/h 
utanför planområdet och 50 km/h närmare centrala Vagnhärad.  
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Gång- och cykelbana saknas utmed vägarna. En busshållplats finns i anslutning 
till planområdet utmed väg 219. Vagnhärad station ligger ca 1 km från planområ-
det.   

 

   
Stationsvägen avgränsar planområdet i nordväst.               Väg 219 avgränsar planområdet i väster. 
 

Buller, risker och vibrationer 

Planområdet gränsar till Södra stambanan i söder. Risken för påverkan från urspår-
ning bedöms som liten med ett säkerhetsavstånd för bebyggelse om minst 25 meter. 
Området är idag bullerstört från omgivande vägar och järnväg. Närheten till järnvä-
gen kan innebära risk för vibrationer, vilket utreds vidare i geotekniska utredningar i 
samband med genomförandet av detaljplanen.  
 

Teknisk försörjning 

Vatten- och spillvatten 
Idag ingår planområdet inte i verksamhetsområde för vatten- och avlopp.  
 
Vatten- och spillvattenledningar finns i anslutning till planområdet. Ledningarna 
ligger längs järnvägen och väg 219.    
 
Tele och el 
Tele- (Skanova) och elledningar (Vattenfall) ligger utmed östra sidan av väg 219.  
 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer 
Inga dagvattenledningar finns inom planområdet idag. Dagvattendiken finns ut-
med väg 219, Stationsvägen och järnvägen.  
 
Närmaste recipient för dagvatten är Trosaån vilken bedöms ha måttlig ekologisk 
status, främst beroende på övergödning och försurning. God ekologisk status ska 
uppnås 2027. Risk finns att god kemisk status inte uppnås 2021. Kemisk status är 
dåligt p g a industriella föroreningar, bromerad difenyleter, kvicksilver mm.  
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PLANFÖRSLAGET 

 
Illustrationsplan    
 
Bebyggelseområde 

Planen möjliggör verksamhetsområde om ca 5 ha för industri, lager, partihandel 
samt fordonsservice, dock ej försäljning av drivmedel (J). I mitten av verksam-
hetsområdet säkerställs ett område för en ny transformatorstation. Verksamhets-
området har placerats med hänsyn till skyddsavstånd till bostäder samt säkerhets-
avstånd till järnväg och väg 219. Planen anger att verksamheterna inte får vara 
störande för närliggande bostadsbebyggelse ca 50 meter nordost samt 35 meter 
nordväst och 55 söder om verksamhetsområdet. 
 
Högsta exploateringsgrad (bruttoarea/ fastighetsarea) för området anges till 0,5. 
För bebyggelse är högsta tillåtna nockhöjd 12 meter. Utöver nockhöjd får tekniska 
anordningar skjuta upp. Byggnader ska placeras minst fyra meter från fastighets-
gräns mot annan tomt (p1). I planen anges med ”prickmark” att byggnader inte får 
uppföras närmare än 3 meter från naturmark och gata.  
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Mot planlagt bostadsområde i nordost ska tätt plank med en höjd om 2,5 till 3 me-
ter finnas för att minska störningar och utgöra visuellt skydd tillsammans med nya 
planteringar. Planen anger även att visuellt störande verksamhet som upplag ska 
avgränsas med plank med undantag vid infarter.  
 
Skyltning mot Stationsvägen får inte vara föränderlig eller blinkande (m2) med 
hänsyn till trafiksäkerheten och riksintresset för Trosaåns dalgång. 
 
Området är idag brukad jordbruksmark och utgör en mindre del av Mölnaängen 
som inte redan är planlagd för exploatering. Nordost om planområdet regleras 
marken av P92-11 vilken möjliggör nya bostadskvarter. Den första etappen var 
nyligen aktuell för en markanvisningstävling och kommer att påbörjas i närtid. 
Därefter kommer nästa etapp i detaljplanen att bli aktuell för genomförande. Den 
del som kvarstår är aktuellt planområde och den kommer inte att utgöra en lämp-
lig brukningsbar åker med hänsyn till dess begränsade storlek och läge. Arrendet 
är uppsagt med tanke på kommande exploateringar. 
 
Gestaltning 
Kulören på byggnader och plank ska förhålla sig till det omgivande naturland-
skapet genom att de ska utföras i dov färgsättning. Plank ska utföras i trä (f1). Se 
exempel på färgpalett i dov färgsättning nedan.  
 

 
 

Exempel på färgpalett i jordnära dova kulörer.  

 

Större byggnader bör utformas som flera sammanbyggda huskroppar för att visu-
ellt minska stora byggnadsvolymer. Byggnader bör där det är möjligt placeras så 
att gaturummet definieras.  
 
Tomter bör där det är möjligt utformas med grön avgränsande yta närmast gatan 
där marknivåerna är lägst. Detta för att bidra positivt till dagvattenrening, möjlig-
göra infiltration med bevarad dagvattenbalans samt ge grönare gaturum. 
 
Föreslagen bebyggelseutformning blir en naturlig utbyggnad mot höjdpartierna 
söder om planområdet och järnvägen samt mot väg 219 som är belägen ovanför 
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den öppna marken från de bostadsområden som är på väg att byggas nordost om 
planområdet. Detta gör även att hänsyn tas till riksintresset för Trosaåns dalgång. 
Norr om Stationsvägen i riktning mot Trosaån finns fortfarande kontakten med ån 
genom obrukad och obebyggd mark. Den föreslagna bebyggelsen följer den suc-
cessiva utbyggnad som präglat Vagnhärad och dess närområde under lång tid.  
 

Mark och vegetation 

Längs Stationsvägen samt del av norra delen av väg 219 anges område för trädallé 
för att visuellt avgränsa verksamhetsområdet mot Stationsvägen/ bostadsbebyg-
gelse och få en fortsättning av planerad gatuplantering i intilliggande bostadsplan. 
Planen anger att träd i planerad alléplantering inte får finnas inom 7 meter från 
vägkant. Inom naturområdet utmed Stationsvägen och väg 219 får gång- och cy-
kelväg anordnas (Natur 1).  
 
Mot planerat bostadsområde i nordost säkerställs ett 17 meter brett Skyddsområde 
som ska planteras med tät vegetation som anpassad till det aktuella naturland-
skapet (plantering). 
 
Mot järnvägen anges ett naturområde (Natur 2) där skötselvägar och fördröjnings-
magasin för dagvatten får anordnas. 
  

Trafik 

Vägar, gång- och cykelvägar 
Angöring till verksamhetsområdet sker via en ny gata från väg 219 i väster. Gatu-
området är 11,5 meter brett och rymmer 7 meter bred körbana med sidområde för 
gående på västra sidan och dagvattendike på östra sidan, se sektion nedan. Gatan 
avslutas med vändplan med en diameter om 25 meter.  

 
Föreslagen gatusektion. 

Varje fastighet får högst ha en in- och utfart över gatudike med hänsyn till dikets pla-
nerade funktion.   
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Mellan 219 / Stationsvägen och verksamhetsområdet möjliggörs en gång- och cykel-
bana inom naturmark för att öka kopplingen mellan Vagnhärad och Västerljung i sö-
der. Gång- och cykelväg ska planeras minst 1-2 meter ifrån vägdiket och ansluta till 
planerad gång- och cykelbana utmed nya bostadsområdet i öster. 
                                                                                                                   
Parkering 
All parkering ska ske inom egna fastigheten.  
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Verksamhetsområdet planeras att anslutas till vatten- och spillvattenledningar ut-
med järnvägen.  
 
Dagvatten 
Verksamhetsområde för vatten- och avlopp avses utökas för planområdet. Enligt 
kommunens vatten- och avloppspolicy, antagen 2016, ska dagvatten hanteras så 
nära källan som möjligt. Dagvattensystemen ska utformas så att en så stor del av 
föroreningarna som möjligt avskiljs eller bryts ned under vattnets väg till recipien-
ten. Vattenprocesserna ska så långt som möjligt synliggöras. Vid exploatering ska 
en naturlig vattenbalans bibehållas så att inte avrinningen ökar eller får ett förkor-
tat förlopp.  
 
För planområdet ska dagvatten hanteras lokalt och dimensioneras enligt Svenskt 
vatten P110 och P105. Dagvattnet ska ledas via nytt dike utmed järnvägen till 
Trosaån och ska inte belasta Trafikverkets dike utmed järnvägen.  
 
Dagvatten ska renas inom varje tomt. Dagvatten från större hårdgjorda trafikytor ska 
renas med oljeavskiljare. För att inte öka avrinningen från området idag ska dagvat-
ten fördröjas. Fördröjning kan ske inom egna fastigheten alternativt inom naturom-
råde mot järnvägen, Natur 2, som har säkerställts i sydost och är i planområdets låg-
punkt. Dagvatten från nya gatan planeras att fördröjas och renas via öppet dike ut-
med körbanan.   
 
En dagvattenutredning har tagits fram av Structor 2018-01-30. Den anger att där 
det är möjligt bör genomsläppliga material väljas och grönytor ska behållas i så 
stor uträckning som möjligt. Längs med lokalgator föreslås skelettjordar för re-
ning och fördröjning, alternativ ett dike längs med gatan. Vid parkeringsplatser är 
lämpliga åtgärder skelettjordar, nedsänkta planteringsytor eller gröna infiltrations-
stråk. Eftersom utflödet inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situ-
ation krävs stor fördröjning av dagvattenflödet. Utöver lokala åtgärder föreslås en 
samlad fördröjning i en damm inom ytan som är avsatt för dagvattenhanteringen. 
Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats till ca 1 200 m3 för hela om-
rådet. Beräkningarna baseras på att det utgående flödet inte får öka i planerad situ-
ation jämfört med befintligt utflöde. Dagvatten från takytor kan lämpligtvis ledas 
ut över grönytor, om möjligt, eller ledas direkt till dammen för fördröjning. Då 
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jordarterna inom området består av lera är det mycket viktigt att vattenbalansen 
bibehålls.  
 
Dagvattensystemet ska dimensioneras efter ett regn med 10-års och klimatfaktor 
1,25. Eftersom marken med stor sannolikhet har mycket dålig infiltrationska-
pacitet bör diket anläggas med ett underliggande makadamlager och en dräne-
ringsledning i botten för bortledning av överskottsvatten, se principskiss. Det är 
också lämpligt att anlägga en kupolsil i diket för att möjliggöra bräddning. Dock 
är det viktigt att kupolsilen anläggs upphöjd så att dagvatten i första hand infiltre-
rar i diket för att bidra till en god vattenbalans och framför allt rening. 

 
Bild vänster: Principskiss för ett infiltrationsdike med upphöjd kupolsil och dräneringsledning i botten.  

Bild höger: Nedsänkta planteringsytor som kan anläggas intill parkeringsytor. 

 
Utloppet från dammen bör förses med en flödesregulator som kan styra utflödet. 
Dammen ska dimensioneras för ett utflöde på 71 l/s vilket motsvarar utflödet till 
dikena i befintlig situation. Från dammen leds vattnet vidare i befintliga diken ut-
med järnvägen mot Trosaån då det bedöms olämpligt att anlägga parallella diken. 
Diken och dagvattentrummor bör studeras vidare i projekteringsskedet med hän-
syn till avledningskapacitet mot Trosaån. Avtal för drift och underhåll tecknas 
mellan Trosa kommun och Trafikverket. 
 
En minskad infiltration av ytvatten i samband med exploatering riskerar att 
minska grundvattennivåerna vilket i sin tur riskerar att resultera i sättningar. Högt 
grundvatten kan också påverka genomförbarheten i de föreslagna dagvattenlös-
ningarna. Grundvattennivåer har undersökts i en översiktlig hydrologisk bedöm-
ning, se sida 9-10. Där dammen inom naturmark planeras ligger grundvattennivån 
i september ca 1,6 meter under marknivån. Hänsyn till grundvattennivåer ska tas 
vid lägesplacering och projektering av dammen. De områden som utredningen pe-
kar ut med hög grundvattennivå är planlagda som allmän platsmark eller är be-
lägna utanför planområdet. Kvartersmark berörs inte av detta i någon större ut-
sträckning. 
 
Inom planområdet finns utrymme för att anlägga diken i den omfattning dagvat-
tenutredningen kräver. 
 
Föroreningar och miljökvalitetsnormer 
Resultat från föroreningsberäkningar visar att utsläppet av näringsämnen indikerar 
att minska efter exploatering efter rening i föreslagna dagvattenlösningar, medan 
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utsläppet av vissa tungmetaller indikerar att öka. Jämförelse med aktuella gräns-
värden visar dock att utsläppen förväntas underskrida dessa och bör därmed inte 
riskera att recipienten uppnår uppsatta miljökvalitetsnormer, med undantag från 
PAH:er. 
 
Den ekologiska statusen med avseende på kvalitetsfaktorn näringsämnen förvän-
tas bli bättre i recipienten, Trosaån, eftersom utsläppet av både fosfor och kväve 
indikerar att minska. Påverkan på kemisk status bedöms inte bli negativt då halter 
av andra ämnen som begränsar recipienten att uppnå högre status och att utred-
ningsområdet endast utgör 0,26% av recipientens totala avrinningsområde 
 
Översvämningar 
Vid exploatering är det viktigt att avleda vatten så att det inte riskerar att bli stå-
ende i lågpunkter. Marken bör höjdsättas så att dagvatten har möjlighet att avrinna 
mot föreslagna dagvattenlösningar. Vid extrema regn bör föreslagen damm kunna 
brädda mot planerad park öster om planområdet där en kontrollerad översvämning 
kan ske. 
 
Grundvatten 
Enligt dagvattenutredningen har befintligt vägdike en dränerande effekt och det är 
därför viktig att behållas. Det inkluderar även rensning av dikena så att tänkt ka-
pacitet bibehålls. Den planerade trädplanteringen intill vägen kommer under växt-
säsongen att ta upp mycket vatten, vilket är bra för att minska risken för höga 
grundvattennivåer. 
 
Servicevägar 
Inom naturområdet Natur 2 säkerställer planen servisvägar till möjligt fördröj-
ningsmagasin och befintlig pumpstation på gärdet väster om planområdet. 
 
Värme 
Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att under-
lätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämp-
ligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelse-
bara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk håll-
bar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. 
 
El, tele och bredband 
Tele- och elledningar öster om väg 219 påverkas inte då de ligger inom naturom-
råde i planen. Telia Sonera Skanova Access AB önskar behålla befintliga telean-
läggningar i nuvarande läge så långt som möjligt för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
I mitten av verksamhetsområdet säkerställs ett område för elnätsstation för att för-
sörja de nya fastigheterna. Ledningsnätet planeras att byggas ut i gata inom plan-
området.  
 
I den mån det är lämpligt ska installation av solceller på tak uppmuntras. 
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Avfall 
Avfall som hänförs till hushållsavfall transporteras bort av kommunens entrepre-
nör. Kärl ska vara tillgängliga på marknivå i anslutning från gatumark.   
Övrigt avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan, vilket innebär att fastighets-
ägaren ombesörjer borttransport av avfall från verksamheten till valfri godkänd 
anläggning. Planerad vändplan i området har en diameter om 25 meter, vilket sä-
kerställer vändning för sopbilar. 
 
Störningar och risker 

Trafikbuller  
 
Trafikbuller från väg- och järnvägstrafik påverkar inga verksamheter inom plan-
området. Den trafikalstring som planen medför bedöms inte medföra en sådan be-
tydande ökning på väg 219 och Stationsvägen som riskerar att överskrida gällande 
riktvärden 
 
Störningar från verksamheter 
Inom planområdet planeras ingen ny verksamhet som orsakar mycket störande 
buller. Verksamheter inom planområdet får inte överskrida riktvärden för externt 
industribuller vid bostadsbebyggelse. Planen anger att verksamheterna inte får 
vara störande för befintlig och planerad bostadsbebyggelse, som ligger ca 50 me-
ter nordost samt 70 meter norr och söder om verksamhetsområdet. Verksamhets-
området planeras minst 50 meter från planerad bostadsbebyggelse i öster och med 
ett skyddande tätt plank. 
 
För industribuller gäller Boverkets och Naturvårdsverkets framtagna riktvärden i 
handboken ”Vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller” publice-
rad i april 2015. De riktvärden som gäller idag för externt industribuller vid bostä-
der är enligt tabellen nedan: 
 

 
 
Risk intill järnväg och väg 219 
Väg 219 utgör sekundär väg för farligt gods. Även på Södra stambanan kan trans-
porter med farligt gods förekomma.  
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Området för verksamheter ligger minst 30 meter från järnvägen varför risk påver-
kan från urspårade tåg bedöms som liten. Vidare hänsyn tas vid planering av om-
rådet, där mer personintensiva verksamheter kan planeras närmare Stationsvägen. 
 
Liksom invid Södra stambanan anger planen ett säkerhetsavstånd om minst 30 
meter mellan planerat verksamhetsområde och väg 219. Den markanvändning 
som är planerad inom området lämpar sig enligt Trafikverkets yttrande bra i för-
hållande till närhet till väg 219 förutsatt att 30 meter säkerhetsavstånd säkerställs. 
Då planen följer riktvärden för skyddsavstånd bedöms inte en riskanalys behöva 
tas fram.  
 
Bebyggelsefritt avstånd intill väg 
Verksamhetsområdet ligger minst 17 meter från vägkant från Stationsvägen/väg 
800 och minst 30 meter från väg 219, vilket uppfyller Trafikverkets riktlinjer.  
Planen anger dessutom att träd inte får finnas inom 7 meter från vägkant till Stat-
ionsvägen.  
 
Särskilda perspektiv 

Folkhälsan 
Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar ut-
veckling. Planerade verksamheter ska inte medföra störningar för närliggande bo-
stadsbebyggelse, vilket säkerställs i planen. Gång- och cykelväg utmed väg 219 
och Stationsvägen möjliggör alternativa transportsätt till bil.  
 
Barnperspektivet 
Verksamhetsområdet påverkar inga skolvägar. Planen säkerställer område för 
gång- och cykelväg till Västerljung. 
 
Trygghetsaspekter 
Nya arbetsplatser i området skapar ett större flöde av människor under dagtid, vil-
ket kan öka trygghetskänslan. Ett utbyggt gång- och cykelstråk längs väg 219 be-
döms även öka trygghetskänslan i området.   
 
Jämställdhet 
Genom att planera för olika sätt att ta sig till arbete, kommersiell och offentlig ser-
vice främjas jämställdheten. Generellt använder kvinnor oftare kollektivtrafik och ar-
betar oftare närmare hemmet. Närheten till Vagnhärads tätort, kollektivtrafik och pla-
nerad gång- och cykelväg möjliggör för olika transportsätt till arbetet.  
 
Tillgänglighet 
Planområdet är möjligt att nå via gångbanor som har god tillgänglighet.  
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
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REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomföran-
detiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter 
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men änd-
ras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går 
förlorade. 
 
Ansvarsfördelning 
Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovansökan och därmed, enligt Plan- 
och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på 
Trosa kommun. 
 
Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska en-
heten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid anvisad punkt av kommunen och 
utbyggnaden bekostas av exploatören. 
 
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för 
telenätet. 
 
Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäteri-
myndigheten Södermanlands län.  
 
Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är 
kommunens mät- och kartentreprenör. 
 
Fastighetsägare ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 
 
Avtal  
Vid försäljning av nya fastigheter ska avtal upprättas som även reglerar uppfö-
rande av skyddande plank som säkerställs i planen samt genomförande av infarter 
över diken med dagvattentrummor.  
 
Ett avtal för drift och underhåll behöver tecknas mellan Trosa kommun och Tra-
fikverket för samordnad dagvattenavledning i dike. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen möjliggör en flexibel indelning av nya fastigheter inom ny kvarters-
mark inom planområdet. Genom avstyckning från kommunens fastighet Södra 
Husby 5:36 kan nya fastigheter bildas för industriändamål. 
 
Ekonomiska frågor 
Plankostnader tas ut genom försäljning av fastigheter. Kostnad för bygglov mm 
debiteras enligt taxa.  
 
Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt 
gällande VA-taxa.  
 

Tekniska frågor 

Ledningar 
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar, elledningar mm planeras i den nya 
gatan inom planområdet. Verksamheter ska anslutas till förbindelsepunkt.  
 
Dagvatten 
Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy, se vidare 
sida 12-13. En dagvattenutredning har tagits fram av Structor 2018-01-31. Dagvat-
ten ska fördröjas med ledning av framtagen dagvattenutredning samt efter kommu-
nens Tekniska enhets anvisningar. 
 
Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten avses utökas för att inklu-
dera verksamhetsområdet. Då området ansluts till verksamhetsområde, inträder 
avgiftsskyldighet för fastigheterna i området i de fall förbindelsepunkt för dagvat-
ten upprättas eller då fastigheten/området anses i behov av bortledning av dagvat-
ten och dränvatten. 
 
Vid anläggande av in- och utfart över dike utmed planområdets gata behöver dag-
vattentrumma anläggas med tillräcklig dimension och lutning. Kommunen bör an-
lägga infarter över dike utmed gatan eller säkerställa utförandet enligt särskilda an-
visningar.  
 
En damm ska anläggas inom naturmark i sydöstra delen av planområdet. Diken 
och dagvattentrummor utmed järnvägen ska även studeras vidare i projekterings-
skedet avseende avledningskapacitet för dagvatten från dammen mot Trosaån. 
Trafikverket har framfört synpunkter på att samutnyttja diken för att avleda dag-
vatten. Såväl inom planområdet samt inom det den sträcka som är aktuell för av-
ledning finns goda möjligheter att anlägga andra diken inom planområdet. Kom-
munen är ägare till marken och har full rådighet i frågan. Inom ramen för projek-
teringen kommer samråd att ske med Trafikverket i denna fråga. 
 
Länshållningsvatten 
Under byggskedet kan behov finnas för länshållning av vatten. En plan för detta bör 
tas fram som innehåller volymer och kvalitet på det vatten som behöver länshållas 
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samt förslag på utsläppspunkt efter eventuell rening. Länshållningsvattnets kvalitet 
bör ställas i relation till eventuell påverkan på recipient. Samråd bör ske med sta-
dens miljökontor för att säkerhetsställa att länshållningen sker på lämpligt sätt. 
 
Utredning av geoteknik, grundvatten och markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning finns framtagen, Structor 2018-01-11, som vi-
sar att det inte finns några ämnen som överstiger känslig markanvändning. 
 
En översiktlig hydrologisk bedömning är framtagen av Structor 2018-09-28, vilken 
visar grundvattennivåer inom planområdet. 
 
Respektive fastighetsägare behöver i samband med genomförandet av detaljplanen 
ta fram geotekniska utredningar för att säkerställa grundläggning av tillkommande 
bebyggelse.  
 
 

MEDVERKANDE 
 
Planhandlingarna har tagits fram av Eva Påhlman och Martin Rydberg, planerings-
arkitekter på Tengbom, i samarbete med Linda Axelsson på Trosa kommun.  
 
 
Trosa kommun 
Samhällsbyggnadskontoret  
 
 

Linda Axelsson  
Planchef 
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ten upprättas eller då fastigheten/området anses i behov av bortledning av dagvat-
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Vid anläggande av in- och utfart över dike utmed planområdets gata behöver dag-
vattentrumma anläggas med tillräcklig dimension och lutning. Kommunen bör an-
lägga infarter över dike utmed gatan eller säkerställa utförandet enligt särskilda an-
visningar.  
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Trafikverket har framfört synpunkter på att samutnyttja diken för att avleda dag-
vatten. Såväl inom planområdet samt inom det den sträcka som är aktuell för av-
ledning finns goda möjligheter att anlägga andra diken inom planområdet. Kom-
munen är ägare till marken och har full rådighet i frågan. Inom ramen för projek-
teringen kommer samråd att ske med Trafikverket i denna fråga. 
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ta fram geotekniska utredningar för att säkerställa grundläggning av tillkommande 
bebyggelse.  
 
 

MEDVERKANDE 
 
Planhandlingarna har tagits fram av Eva Påhlman och Martin Rydberg, planerings-
arkitekter på Tengbom, i samarbete med Linda Axelsson på Trosa kommun.  
 
 
Trosa kommun 
Samhällsbyggnadskontoret  
 
 

Linda Axelsson  
Planchef 
 







 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-10-30 
Diarienummer 
KS 2018/164 

  

Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Trosa kommun ger sitt medgivande till Regionförbundet Sörmland att under 
december 2018 till bokfört värde överlåta samtliga aktier och aktieägaravtal i 
Nyköping-Östgtalänken AB, org nr 556612-6636, till Landstinget Sörmland, org nr 
232100-0032, (Region Sörmland). 
 
 
Ärendet 
Från och med den 1 januari 2019 går ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna 
som idag ligger hos Regionförbundet Sörmland över till en ny organisation, Region 
Sörmland. 
 
Med anledning av kommande förändring behöver aktierna som Regionförbundet 
Sörmland äger i Nyköping-Östgötalänken AB överlåtas till Landstinget Sörmland, 
från och med 1 januari 2019 Region Sörmland.  
 
 
 
Johan Sandlund   Helena Edenborg 
Kommunchef   Kanslichef 
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Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-10-30 
Diarienummer 
KS 2018/106 

  

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.  
 
________ 
 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i 
sammanställningen bereds av berörd nämnd. 
 
 
 
Helena Edenborg  
Kanslichef 
 
 
 
Bilaga 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2018-10-30. 
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Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

 

 Datum för 
beslut  

Uppdrag Ansvarig 
nämnd 

Status 

1 KF 2010-06-16, 
§ 40 

Uppdrag till TSN/SBN avs. 
reningsverket: 

1. att reningsverket ska 
flyttas ifrån sin nuvarande 
lokalisering. 

TSN/SBN Beslutsats 3 är 
genomförd.  
Beslutsatserna 2 och 4 
utgick i samband med 
beslut i  
KF 2015-11-04, § 99 

2 KF 2017-04-19  
§ 33 

Kommunstyrelsen uppdras 
att se över ägardirektiv 
och bolagsordning för det 
fusionerade bolaget 
(Fusion av Trosabygdens 
Holding AB med 
Trosabygdens Bostäder 
AB). 

KS Beredning pågår 

Fusionen har verkställts 
av Bolagsverket  

 

 

















 
Kommunstyrelsen 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
0156-520 62 
daniel.portnoff@trosa.se 

Beslutsförslag 
Datum 
2018-11-06 
Diarienummer 
KS 2017/178 

  

Svar på motion om framtagande av integrationsstrategi  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen avslås.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Under många år har Trosa kommun tagit emot nyanlända och vi har gjort det 
framgångsrikt. Nyanlända har fått möjlighet till boende, utbildning, barnomsorg, 
skola och i hög utsträckning blivit självförsörjande 
 
Att ta fram en särskild strategi för att arbeta med integration anser vi inte vara 
nödvändigt. Vi vill fortsätta arbeta som vi gör. En bra skola och förskola, ett 
företagsklimat i Sverigetopp, goda kommunikationer till närliggande 
arbetsmarknader, stödja ett aktivt föreningsliv, genomtänkt översiktplanering och 
samverkan med olika aktörer i samhället anser vi vara viktigast för att skapa goda 
förutsättningar för en bra integration. Det är stommen i hur Trosa kommun arbetar 
redan idag, gentemot alla invånare. 
 
________ 
 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 
2017-11-22 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete 
för framtagande av en integrationsstrategi för Trosa kommun samt att 
kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort står 
inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats. 
 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Kommunens integrationsenhet leder det operativa integrationsarbetet. Målet för 
integrationsenhetens arbete är att varje nyanländ person, utifrån var och 
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ens möjligheter och förmågor, ska kunna leva ett självständigt liv med egen 
försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare. 
 
För att nå framgång i integrationsarbetet är det viktigt att vi säkerställer en bra 
skola och förskola, ett företagsklimat i Sverigetopp, goda kommunikationer till 
närliggande arbetsmarknader, stödja ett aktivt föreningsliv, genomtänkt 
översiktplanering och samverkan med olika aktörer i samhället.  
 
Integration är en process där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli 
självförsörjande och delaktiga i samhället. Vi behöver löpande fortsätta säkerställa 
att vi arbetar på ett sätt som stimulerar till att nyanlända så snabbt som möjligt 
genom egna ansträngningar står på egna ben. 
 
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 78     HN 2017/97
   

Remissvar – Motion om framtagande av integrationsstrategi 

Beslut  
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås. 
___________ 
 
Ärendet  
Tommy Fogelberg (V), Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 
lämnat en motion till kommunfullmäktige om framtagande av integrationsstrategi. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för 
beredning.  
 
I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta: 
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en 
Integrationsstrategi för Trosa kommun samt 
 
2. att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort 
står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen 

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2018-10-01 
– Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria 
Arman (MP), 2017-11-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialkontoret 
Graham Owen  
Socialchef 
0156-521 16 
graham.owen@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-10-01 
Diarienummer 
HN 2017/97 

  

Remissvar på motion om framtagande av en 
integrationsstrategi  

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås. 
 
Bakgrund 
Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 
lämnat en motion till kommunfullmäktige om framtagande av integrationsstrategi. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för 
beredning.  
 
I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta: 
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en 
Integrationsstrategi för Trosa kommun samt 
 
2. att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort 
står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.  
 
Ärendet 
Uppdraget att leda och samordna Integrationsarbete i Trosa kommun ligger hos 
Humanistiska Nämnden. Under flera år har Trosa kommun tagit emot nyanlända 
och arbetet har betraktats som framgångsrik. Nyanlända har fått möjlighet till 
boende, utbildning, barnomsorg, skolan och blivit självförsörjande.  
 
I samband med bosättningslagen (2016:38) är alla kommuner skyldiga att efter 
anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Kommuntal, dvs. hur många 
nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, 
arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i 
kommunen.  Det kommunala ansvaret för Trosas del blev större från år 2016. Antal 
nyanlända som blev anvisade till Trosa ökade kraftigt. 2016 anvisades 47st 
nyanlända. 2017 blev siffran 52st och under 2018 ska Trosa ta emot 46st 
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nyanlända. Siffran för 2019 är inte fastställd av länsstyrelsen än. 
 
Det operativa arbetet med integration bedriva av Integrationsenheten. I juli 2018 
ändrades organisation och enheten flyttades från skolkontoret till socialkontoret. 
Enheten leds av en Integrationschef som har för ansvar att samordnar kontakt med 
andra verksamheter som är inblandad i integrationsprocessen. 
 
Målet för integrationsenhetens arbete är att varje nyanländ person, utifrån var och 
ens möjligheter och förmågor, ska kunna leva ett självständigt liv med egen 
försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare.  
Trosa kommun ska uppfylla de överenskommelser som ingås med staten om antal 
platser för mottagande av nyanlända. En stor andel av målgruppen nyanlända ska, 
utifrån varje individs förutsättningar, ha tillräckliga språkkunskaper för att 
självständigt kunna klara sig i samhället.  
 
Inom ramen för Integrationsenhetens ansvar bedriver vi tillfälliga boende i form av 
genomgångsbostäder och praktiskt hjälp under första tiden i boendet. Personalens 
uppgift är att vara behjälplig med alla myndighetskontakter så som Skatteverket till 
folkbokföringen, Arbetsförmedlingen som är ansvarig för etableringsuppdraget och 
Försäkringskassan, som betalar ut etableringsersättning. Integrationsenheten ser 
till att nyanlända med skolpliktiga barn kommer i kontakt med skolkontoret och 
följer med till kartläggningssamtalen. Personalen är behjälplig med kontakten med 
förskolan och sjukvården där alla nyanlända har rätt till en hälsoundersökning.  
 
I arbetsförmedlingens ansvar för etablering ingår ansvar för en kartläggning av 
tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och framtagande av en etableringsplan. SFI 
undervisning, språkpraktik och eventuell arbetsträning ingår i etableringsplan.  
Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och SFI har ett nära samarbete med 
arbetsförmedlingen i Dua projektet. I detta samarbete etablerar vi lokala jobbspår 
och ett mål i projektet är att stärka kopplingar till näringslivet som har behov av 
arbetskraft och nyanlända som har behov av anställning.  
 
Integrationsenheten har också påbörjat planering för att utöka kontakt med 
civilsamhället och föreningslivet för att stödja nyanländas integrering i samhället. 
Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma 
villkor som andra kommuninvånare. 
 
Den övergripande målsättningen är att stödja nyanlända genom studier och 
arbetsinsatser som leder till att vuxna kan bli självförsörjande så snart som möjligt 
efter etableringstiden. 
 
Integrationsenhetens arbete är välförankrad i Fastlagd kurs för Trosa kommun 
(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991) där bland annat står följande inrikt-
ning:  

 
”Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på sam-
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ordning / 
samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra 
samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.” 

Vi delar motionens inriktning att den nya situationen kräver ”mer än bara informa-
tion till kommunmedborgarna”. Vi ser att det behövs ett gediget arbete för att in-
tegrera. För att nå framgång i integrationsarbetet är det viktigt att det inte bara är 
kommunens egna verksamheter som aktivt arbetar med detta utan även aktörer 
inom näringslivet och det civila samhället. Integration är en process där nyanlända 
människor tar aktiva steg för att bli delaktiga i samhället och där medborgare i Tro-
sa är öppna för att inkludera våra nya medborgare i samhällets olika delar.  

Integrationsenheten samordnar insatser inom kommunen och vid behov lyfter stra-
tegiska frågor till kommunens ledningsgrupp för hantering. Behov av en annan form 
av integrationsstrategi bedöms som onödigt i dagsläget.  

 
Graham Owen  
Socialchef 
 
 
Bilagor 
Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman 
(MP), 2017-11-22. 
 
 







 
Kommunstyrelsen 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
0156-520 62 
daniel.portnoff@trosa.se 

Beslutsförslag 
Datum 
2018-10-06 
Diarienummer 
KS 2018/67 

  

Svar på motion om att inrätta lärcentrum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen avslås.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Allians för Trosa kommun har inte valt att prioritera en uppstart av ett eget 
lärcentrum och det finns därför inte med i vårt valmanifest för den kommande 
mandatperioden.  
 
Trosa kommun samverkar med Campus Nyköping om vuxenutbildning. Campus 
Nyköping har kompetens och erfarenhet i validering, utbildning och mäklande av 
utbildning mot andra utbildningsanordnare. Aktuella utbildningsanordnare i 
Södertörn och Nyköping kan nås inom en timme med goda kommunikationer.  
 
Det väl upparbetade samarbetet med Campus Nyköping som mäklare av utbildning, 
med vägledning, validering, studiestöd och ett ökat utbud av såväl platsförlagda 
som distans utbildningar lösningar fungerar mycket bra. Behov av lokala 
lärcentra kan komma längre fram men behovet bedöms idag inte motivera ett 
beslut om att inrätta ett lärcentra i Trosa kommun. 
 
________ 
 
 
Ärendet 
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har 2018-03-05 lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om att inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd. 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
I utredningen ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71” 
beskrivs regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattormar. 
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Rapporten pekar ut tre fokusområden: validering, regionala yrkesvux och lärcentra. 
Utredningen menar att den största framgångsfaktorn som framträder är att ha en 
tradition kring samverkan. Det finns då upparbetade strukturer, processer och 
kontakter att bygga vidare på. ”Att ha gemensamma lärcentra och en utbyggd 
digitalisering är även det aspekter som kan underlätta samverkan, speciellt för de 
regioner där kommunerna i samverkan har stora avstånd mellan varandra” (SOU 
2018:71).  
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 89     HN 2018/56 
     

Remissvar – Motion om att inrätta lärcentrum  

Beslut 
Humanistiska nämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som sitt svar.  
___________ 
 
Ärendet  
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om att inrätta ett lärcentrum. Kommunstyrelsen har därefter 
remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.  
 
I motionen föreslås det att kommunfullmäktige besluta följande: 
– inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen 

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-09-28 
– Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S), 2018-03-
05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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Mats Larsson 
Skolchef 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-09-28 
Diarienummer 
HN 2018/56 

  

Remissvar på motion om att införa lärcentra 
 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som sitt svar.  
 
Bakgrund 
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om att inrätta ett lärcentrum. Kommunstyrelsen har därefter 
remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.  
 
I motionen föreslås det att kommunfullmäktige besluta följande: 
– inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd. 
 
Ärendet 
I rapporten ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71” 
beskrivs regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattormar. 
Rapporten pekar ut tre fokusområden: validering, regionala yrkesvux och lärcentra.  
Utredningen menar att den största framgångsfaktorn som framträder är att ha en 
tradition kring samverkan. Det finns då upparbetade strukturer, processer och 
kontakter att bygga vidare på. ”Att ha gemensamma lärcentra och en utbyggd 
digitalisering är även det aspekter som kan underlätta samverkan, speciellt för de 
regioner där kommunerna i samverkan har stora avstånd mellan varandra” (SOU 
2018:71).    
 
Trosa kommun samverkar med Campus Nyköping om vuxenutbildning. Campus 
Nyköping har kompetens och erfarenhet i validering, utbildning och mäklande av 
utbildning mot andra utbildningsanordnare. Aktuella utbildningsanordnare i 
Södertörn och Nyköping kan nås inom en timme med goda kommunikationer. Det 
väl upparbetade samarbetet med Campus Nyköping som mäklare av utbildning, 
med vägledning, validering, studiestöd och ett ökat utbud av såväl platsförlagda 
som distans utbildningar lösningar fungerar mycket bra och behov av lokala 
lärcentra kan komma längre fram men behovet bedöms idag inte motivera att 
besluta om att inrätta lärcentra i Trosa kommun.  
 
Mats Larsson 
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S), 2018-03-05. 







 
Kommunstyrelsen 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
0156-520 62 
daniel.portnoff@trosa.se 

Beslutsförslag 
Datum 
2018-10-06 
Diarienummer 
KS 2017/175 

  

Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens 
bilar ingår  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Motionen avslås.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
I kommunen pågår ett förvaltningsövergripande arbete med hur kommunens bilar 
ska nyttjas mer, hur bilarnas användning ska effektiviseras för att köras mer 
optimalt och minska körning med egen bil i tjänst. Arbete pågår också med 
införande av en intern bilpool och ett ändamålsenligt system som kan hålla ordning 
på kommunens bilar.  
 
Det är i dagsläget inte aktuellt att tillgängligöra kommunens bilar i en extern 
bilpool. Det krävs andra resurser än dem vi har idag för att tillgängliggöra bilarna 
externt. Vi ska inte heller konkurrera med privata aktörer som erbjuder liknande 
tjänster. I nuläget är vår bedömning att det är viktigast att vi prioriterar ha 
kommunbilarna i beredskap för kommunens olika verksamheter. 
 
________ 
 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 
2017-11-22 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för kommuninvånarna i en bilpool. 
 
Skäl för det föreslagna beslutet 
Vi ser i dagsläget inte ett behov av att utreda om kommunens bilar ska 
tillgängliggöras för kommuninvånarna i en extern bilpool. Det pågående arbetet 
med införande av en intern bilpool kommer leda till att kommunens bilar används 
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mer effektivt. För att öppna upp för privatpersoner att nyttja kommunbilarna i en 
bilpool krävs andra resurser, både personella och ekonomiska och vi måste hitta 
andra försäkringslösningar än dem vi har idag. Som kommun ska vi inte heller 
konkurrera med privata aktörer. Det finns flera företag i kommunen som hyr ut bilar 
till privatpersoner. 
 
Flest kommunbilar återfinns inom vård och omsorgs verksamhet, inte minst 
hemtjänsten är kraftigt beroende av bil. Det pågår ett flertal klimatsmarta 
satsningar för att minska bilberoendet i hemtjänsten i form av 
digitaliseringsprojekt. Men i en verksamhet som växer kraftigt och där behoven 
skiftar snabbt måste vi i nuläget prioritera flexibilitet och hög tillgänglighet för vår 
egen verksamhet.  
 
 
 
Daniel Portnoff (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 



 
Kommunkontoret 
Kanslienheten 
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Kanslichef 
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2018-10-26 
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Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens 
bilar ingår 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås. 
 
 
Bakgrund 
Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) föreslår 
i en motion till fullmäktige att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för 
kommuninvånarna i en bilpool.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-11-29, § 122 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendet 
Sedan 2017 finns det en bilgrupp i kommunen bestående av representant från 
ekologienheten, vård- och omsorgskontoret, kultur-, fritid-, teknik- och 
servicekontoret, fastighetsservice, skolkontor, personalenheten och kommunchef. 
Ekologienheten samordnar bilgruppen. Syftet med gruppen är att kommunens bilar 
ska nyttjas mer, effektivisera bilarnas användning för att köras mer optimalt och 
minska körning med egen bil i tjänst.  
 
Intern bilpool 
Ekologienheten leder en utredning kring införande av en intern bilpool och ett 
ändamålsenligt system som kan hålla ordning på kommunens bilar. Systemet ska 
bland annat kunna hantera digitala körjournaler och vara ett bokningssystem för en 
bilpool. Studiebesök har gjorts i andra kommuner för att ta del av goda exempel på 
hur man kan administrera och använda kommunens bilar.   
 
Extern bilpool 
Kommunkontoret ser i dagsläget inte ett behov av att utreda om kommunens bilar 
ska tillgängliggöras för kommuninvånarna i en extern bilpool. 
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Det interna arbetet med införande av en intern bilpool kommer leda till att 
kommunens bilar används mer effektivt. För att öppna upp för privatpersoner att 
nyttja kommunbilarna i en bilpool krävs andra resurser, både personella och 
ekonomiska och vi måste hitta andra försäkringslösningar än dem vi har. Som 
kommun ska vi inte heller konkurrera med privata aktörer. Det finns flera företag i 
kommunen som hyr ut bilar till privatpersoner.  
 
Kommunens användande av bilar i dagsläget 
Trosa kommun är en liten kommun, men geografiskt utspridd. I vårt 
myndighetsuppdrag ingår alla invånare från de södra delarna med Tofsö och Källvik 
till de nordvästra delarna med Sund och Lövsta. Vi har verksamhet som pågår runt 
om i hela kommunen, under dygnets alla timmar. Vi har dessutom ett ansvar för 
medborgarnas trygghet och säkerhet även inför det oförutsägbara i form av 
samhällsstörningar. Kraven på vår beredskap ökar allt mer. 
 
Flest kommunbilar återfinns inom vård och omsorgs verksamhet, inte minst 
hemtjänsten är kraftigt beroende av bil och med de demografiska utmaningar som 
Sverige står inför talar allt för att hemtjänstens verksamhet kommer att fortsätta 
växa. Bara i Trosa kommun har personalstyrkan under den senaste tioårsperioden 
ökat från cirka 25 medarbetare till närmare hundra.  
 
Det pågår ett flertal klimatsmarta satsningar för att minska bilberoendet i 
hemtjänsten i form av digitaliseringsprojekt. Trygghetskameror inom hemtjänsten 
ger förutsättningar att kunna göra "hembesök" nattetid utan att faktiskt åka ut och 
inte heller väcka brukaren. Vi kan redan idag se framgångarna i satsningen trots 
den förhållandevis korta provperioden. En annan viktig klimatsmart satsning inom 
vård och omsorg för att minska bilåkandet är att förlägga vårdplaneringen via 
videolänk istället för att handläggare åker från Trosa till Nyköping. Även här ses 
redan effekter. 
 
Vår bedömning är att digitaliseringen kommer medföra många miljövänliga 
lösningar som kan införas för att minska bilåkandet, men vi måste fortfarande ha 
en beredskap för brukarna när digitaliseringen inte räcker till. Trygghetskameran 
minskar bilåkandet så länge brukaren mår bra, men behövs en utryckning är vi 
fortsatt bilberoende. Vi har haft ett antal milda vintrar, men klimatväxlingarna är 
stora och vi behöver vara rustade för stränga vintrar. Med kort varsel kan vi tvingas 
evakuera hemtjänsttagare och andra nödställda på grund av försvårad 
framkomlighet. Det är vårt ansvar som kommun att ha en beredskap för det. 
 
De bilar som inte används inom hemtjänsten används inte alltid långa sträckor, 
men ofta och kraven på tillgänglighet är stora. Det kan vara exempelvis IT-enheten 
som transporterar utrustning till verksamheter, miljöinspektörer som inventerar 
avlopp, byggnadsinspektörer som följer upp bygglov och mer.  
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Kommande satsningar 
Utöver arbetet med att införa en intern bilpool kommer vi de närmsta åren arbeta 
för att göra kommunen fossiloberoende för bilarna i form av egen miljödiesel. 
 
En satsning som förväntas komma invånarna direkt till gagn är fler direktbussar 
inom kommunen och då framförallt i anslutning till tågen. Kommunen arbetar även 
för fler tågavgångar. 
 
 
 
 
Johan Sandlund   Helena Edenborg 
Kommunchef   Kanslichef 
 
 
 
 
Bilagor 
Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman 
(MP), 2017-11-21. 
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