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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Stadsbyggnadsforvaltningen, Ommavägen 30, tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 18:00

Beslutande

Jörgen Ny,(C), ordförande, jäv § 108
Michael Smedberg (M),vice ordförande, tjg som ordf § 108
Cecilia Rosenqvist Perry (M)
Thomas Nilsson (M)
Christer Hovbrand (S)
Sonya Jonasson (S)
Simon Larsson (KD), jäv § 107
Joakim Folkesson (SD)
Lars-Wilhelm Larsson (SD)
Tommy Lövgren (C), tjg ersättare för Simon Larsson (KD) § 107
Sara Andersson (M), tjg ersättare för Michael Smedberg (M) §108

Ersättare Tommy Lövgren (C), §§ 91-106 och §§ 108-111
Sara Andersson (M), §§ 91-107 och §§ 109-111
Lars Swärd (SD)

Tjänstemän och Anders Linden, Tf förvaltningschef och enhetschef miljö
övriga Linnea Elamzon, enhetschef bygglov
Henrik Larsson, enhetschef strategi
Ingrid Nilsson, sekreterare
Johan Andersson, ekonom, §§ 91-§§ 95

Utses att justera

Michael Smedberg - Cecilia Rosenqvist Perry - Sara Andersson
^fc-

Underskrifter Sekreterare

^^ä....A/-C.HA

Paragrafer ^1 -111

IngndyS^son
Ordförande .

Jör

n

y..........................................................MicBael Smedbe^ §108

t

Justerande ...\..^. L..L...,;?\^.

Lt.\. V-

Mtciyael Smedberg Cecilia Rosenqvist Pen-y Sara Andersson §108
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Datum for

anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Samliällsbyggnadsnämnden
2019-10-08
Datum for
anslags nedtagande

2019-10-15

2019-11-06

Sta^byggnadsförvaltningen

^^^^/a^'
Ingrid Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande 'p'^Lic.&w^ i^iOIS 7
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämndea

2019-10-08

Beslut Rubrik Ärende
SEN §91 Valavjusterare
SBN § 92 Föredragningslista 2019-1 0-08
SBN § 93 Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 94 Delegationsbeslut 2019-08-26 - 2019-09-23

SBN § 95 Budgetredovisning - DR2 per den 31 augusti 2019
SBN § 96 Intern kontroll 2019 - Uppföljning av 2 punkter om tillgänglighet
SBN § 97 Verksamhetsplan 2019 - Stadsbyggnadsförvaltaingen
SBN § 98 Revidering av timavgift i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

SBN § 99 Revidering av taxa för folköl och receptfria läkemedel
SBN § 100 Revidering av taxa for offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
SBN §101 Reviderad attestinstmktion samt nya attestbehörigheter

SBN §102 Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Återvinning av avfall
(schaktmassor) för anläggningsändamål - Elsagården l: l

SBN §103 Utdömande av vite - Markprovtagning och eventuell sanering av
avloppsanl. efter fiskodlingsverksamheten - Övedskloster 2:37
SBN § 104 Vitesutdömande - Enskilt avlopp, avrimiing Klingavälsån - Assmåsa 1:2
SBN § 105 Utsläpp av spillvatten till enskild avloppsanläggning - Fräiminge 22:35
SBN § 106 Utredning om åtgärd - Fasadändring (ändring av carport till förråd) utan
startbesked - Irene 4

SBN §107 Ansökan om bygglov för uppsättning av belyst skylt - Magnus 10
SBN §108 Ansökan om förhandsbesked for rivning av två enbostadshus samt
nybyggnad av två flerbostadshus - Cornelius 3

SBN § 109 Beslut om planbesked för Sandbäck 4:18, Hansa PowerBridge Svenska

Sida
3
4
5
6
7
8
9
10-12

13-14
15-16
17
18-24
25-26
27
28-32
33-35
36-40

41-45
46-48

Kraftnät

SBN §110 Beslut om planbesked för Åsum 37:9, Hansa PowerBridge Svenska

49-51

kraftnät

SBN §111 Komplettering av sammanhållen bebyggelse för Everlöv

Justerandes sign

r

Utdragsbestyrkande

52
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

§91

Ärendenr ALL.2019.1009

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter Michael Smedberg (M) och Cecilia
Rosenqvist Perry (M) att justera protokollet.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndensprotokoll justeras av ordföranden samt
två ledamöter.

Justerandes sign'

/L- o

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

§92

Arendenr ALL.2019.6

Föredragningslista 2019-10-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar.
Ärende ALL.2019.1646 avseende Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan tillkommer.
Ärende ALL.2019.8 avseende Ändring av timtaxa kommer delas upp i 3 olika ärenden.
- Timtaxa för Miljöbalken

- Timtaxa för Tobak, folköl- och receptfria läkemedel
- Timtaxa för Livsmedel

Sammanfattning

Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.

Justerandes si

•^- o

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

§93 Ärendenr ALL.2019.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden på
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna, med följande ändringar:

Punkt 2 utgår och flyttas till nästa sammanträde.
Punkt 3 tillkommer angående julfest.
Sammanfattning

l. Henrik Larsson, enhetschef strategi samt Gis-strateg informerar om Nytta med automatisering
och digitalisering av Samhällsbyggnadsprocessen.

2. Vi kommer att titta på Boverkets webbsändning avsnitt 7 - Byggnadsnämndens tillsyn i PBL
(13 min). - Utgår
3. Julfest - Ska undersöka olika alternativ för att hålla kostnaderna nere, endast
Samhällsbyggnadsnämndens politiker och tjänstemän ska delta.

Justerandes si

/l— a

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-08

Ärendenr ALL.2019.4

Delegationsbeslut 2019-08-26 - 2019-09-23
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Justerandes si'

4— (/

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

§95 Ärendenr ALL.2019.2

Budgetredovisning - DR2 per den 31 augusti 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Sainhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 augusti 2019 och överlämnar utfallsprognosen till
ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att se över åtgärder och konsekvenser för att
uppnå en budget i balans. Efter vidtagna åtgärder ser prognosen ut att hamna på 280 tkr.
Uppföljning avseende intern kontroll Tillgänglighet och bemötande (2 punkter) ska redovisas i
samband medDR2, (detta redovisas i ärende 2019.7.
Sammanfattning

Delårsrapport 2 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 augusti 2019 och
utfallsprognos ska redovisas.

Enligt stadsbyggnadsforvaltningens serviceåtaganden ska 2 punkter följas upp vid DR l och DR2 samt
vid årsskiftet. Detta gäller följande punkter:
* Brist i serviceåtaganden angående handläggningstider
* Uppföljning av miljöenhetens och bygglovenhetens kundenkäter.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes si.

a

Utdragsbestyrkande

Bilaga till SBN §95/19

I
SJÖBO
KpMMUN

Verksamhetsberättelse
Utgåva: Delårsrapport augusti 2019 Rapportperiod: 2019-08-31 Organisation:
Samhällsbyggnadsnämnden

^/L-c'^

Totalt för nämnden
Ekonomi
Konto UtfaUJan Budget Utfall Jan Bokslut Budget Prognos
-Aug Jan-Aug -Aug 2018 2019 2019
2018 2019 2019

Intäkter 3841 4116 4222 6516 6175 6388
Kostnader -10241 -10503 -11769 -16413 -16675 -17580
Nettokostnad -6400 -6387 -7546 -9898 -10500 -11192

Kommunbidrag 6568 6387 6387 10000 10500 10500
Summa 168 O -1160 102 0 -692
Resultat

TUl och med augusd uppvisar samhällsbyggnadsnäinaden ett underskott om 1,2 mnkr.
Underskottet härleds till högre bemanning än budgeterat under året. Dels på byggenheten men
även på geodata. I utfallet ingår även kostnader för felutstakning och felakdgt beviljat bygglov om
totalt 0,1 mnkr. Nämndkostnaderna är höga för perioden och beror på att nämnden är

nytillträdd. Årsavgifterna för miljö- och hälsoskyddsverksamheten är med i resultatet för perioden
då dessa är periodiserade med 8/12-delar.
Vid årets slut kommer det bli ett befarat underskott för verksamheten, totalt 0,7 mnkr.

Prognosen har försämrats sedan juai-avstämningen. Delvis beror det befarade underskottet på
hög personalbemannlng, högre kostnader för Kävlingeåns vattenråd samt minskade intäkter för
miljö- och hälsoskyddsverksamhetea eftersom verksamhetssystemet Castor har tagit upp dd i
anspråk under implementeringen. I prognosen är det medräknat 0,1 mnkr som avser
kulturmiljö expert i samband med översiktsplanen.

Uppföljning per verksamhet
Miljö- och hälsoskydd

Årets viktigaste händelser
Nytt verksamhetssystem med digital ärendehantering har präglat verksamheten och under
pågående uppstartsfas har det nya systemet medfört viss eftersläpning av tillsynsarbete och
debitering.

Kommunsamarbetet Biosfärområde Vombsjösänkan fortskrider och förstudien är klar att lyftas
till politiken för beslut.

Måluppfyllelse
Ett gott Uv och en aktiv fritid
Nyckeltal
2019-10-10 10:13

/l^ ^

UtfaU 2018

Utfall 2019
2

59

Nöjd Medborgar-Index ska
förbättras

Trygghet och delaktighet
Nyckeltal

Utfall 2019

UtfaU 2018
43

Nöjd inflytande-index ska
förbättras

Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal

Samarbetet med forskning,
utbildning och innovatörer

UtfaU 2018

Utfall 2019

6

4

UtfaU 2018

Utfall 2019

52.1%

50.1%

100.0%

100.0%

ska öka

Hållbar utveckling
Nyckeltal
Andelen icke godkända
enskilda avlopp ska minska
Andelen miljö fordon i den
kommunala verksamheten
ska öka.

Medborgarundersökningen genomförs på hösten, inget mätvärde för perioden.
Miljöenheten har fyra pågående samverkansprojekt med forskning, utbildning och innovatörer.
Antalet enskilda avlopp i Sjöbo kommun uppskattas till 4 000 (inklusive cirka 700 avlopp i

sommarbyar som enUgt beslut ska få eller har fått kommunalt avlopp). Då antalet icke godkända
enskilda avlopp har minskat från 2083 till 2033 har indikatorn förbättrats under året.
Förvaltningens enda bil är en mUjöbil.

Ekonomianalys

Efter åtta månader uppvisar miljö- och hälsoskydd ett överskott om 0,1 mnkr. Årsavgifterna är
periodiserade vilket gör att intäkterna är högre än vid samma period föregående år.
Personalkostnaderna är låga för året.

Antalet inspekdonsbesök och antalet ansöknings- och anmälningsärenden föryäatas bli lägre än

budgeterat vUket tyder på att intäkterna blir lägre för året. Även antalet klagomålsärenden
förväntas bli lägre än budgeterat. Bytet av verksamhetssystetn, Castor har tagit upp dd i anspråk
vilket kan vara en av förklaringarna tiU att antalet ärenden är lägre för året. Personalkostnaderna
är låga för året och härleds framförallt tiU administrationen på stabsenheten.
Konto
Intäkter

2019-10-10 10:13
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Utfall Jan - Budget Jan Utfall Jan - Budget 2019
Aug 2019
Aug 2018 - Aug 2019

Prognos
2019

2407

2374

1288

l 605

1477

3

Kostnader -4983 -5046 -4825 -8007 -7544
Nettokostnad -3 695 -3 442 -3 349 -5 600 -5 170

Kommunbidrag 3444 3442 3442 5600 5600
Summa -251 O 93 O 430
Resultat
Prestadonstal

Nyckeltal
Miljö- och
hälsoskydd -

Utfall 2019 Prognos 2019

Utfall 2018 Budget 2019
747

730

391

600

200

220

90

150

98

120

51

90

antalet

inspekdonsbesök
MUjö- och
hälsoskydd antalet ansökningsoch

anmälningsärenden
Miljö- och
hälsoskydd antalet

klagomålsärenden

Plan- och byggverksamhet
Årets viktigaste händelser
Nytt verksamhetssystem med digital ärendehantering har präglat verksamheten och under
pågående uppstartsfas har det nya systemet medfört viss eftersläpning av tillsynsarbete och
debitering.

På bygglovenheten har det varit ett stort fokus på att introducera nyanställda då enhetschefen
samt tvä handläggare har kommit nya meUan februari och april. Diskussion med byggherre för
handelsområde Sjöbo väst har inletts.

Arbetet med en ny översiktsplan för Sjöbo kommun har intensifierats. Arbetet med att ta fram en
detaljplan för Bränneriet, Sjöbo GK, campingen på Sjöbo Öra samt en friluftsutredning för hela
Oran fortskrider. Positivt planbesked har lämnats för en detaljplan avseende ny skola på Sjöbo
väst.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal
Nöjd inflytande-iadex ska

Utfall 2018

Utfall 2019

43

förbättras

2019-10-10 10:13
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Saniverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal
Samarbetet med forskning,
utbildning och innovatörer

Utfall 2018
l

Utfall 2019

Utfall 2018
100.0%

Utfall 2019

l

ska öka

Hållbar utveckling
Nyckeltal
Andelen mUjö fordon i den

100.0%

kommunala verksamheten
ska öka.

Medborgarundersökningen genomförs på hösten, inget mätvärde för perioden.
Enheten kommer ha ett samarbete med forskning, utbildning och innovatörer under året.
Förvaltningens enda bU är en mUjöbil.

Ekonomianalys
TiU och raed augusti uppvisar verksamheten ett underskott om 1,1 mnkr. Intäkterna är höga för
perioden då många bygganmälningar för VA-anslutningar inköra i början utav året.
Personalkostnaderna är höga för perioden och beror delvis på att en extra resurs arbetat med att
digitalisera gamla detaljplaner under årets sex första månader. Det har även varit en extra resurs
inom byggverksamheten som delvis varit självfinansierad då intäkterna ökat. Dessa tyå tjänster
har inte varit budgeterade för året.

Intäkterna för byggverksamheten föryäntas bli högre än budgeterat eftersom antal anmälningar
och antal inkomna ärenden är höga. Däremot förväntas intäkterna för mätuppdrag,
aybyggnadskartor och utstakningar inte uppnå budgeterad nivå för året. Det som bidrar tiU det
negativa resultatet är högre personalkostnader för byggverksamheten och för geodata.
Felutstakning, felakägt bygglov och kostnader för kulturmiljö i samband med översiktsplanen
påverkar prognosen negativt.
Konto UtfaUJan- Budget Jan Utfall Jan- Budget 2019 Prognos

Aug 2018 -Aug 2019 Aug 2019 2019
Intäkter 2552 2512 2746 3768 4014
Kostnader -5021 -5190 -6568 -8268 -9531
Nettokostnad -2468 -2678 -3822 -4500 -5517

Kommunbidrag 2858 2678 2678 4500 4500
Summa 389 O -1144 O -1017
Resultat
Prestationstal

Nyckeltal

2019-10-10 10:13
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Utfall 2018 Budget 2019

Utfall 2019 Prognos 2019

5

Antal ansökningar
om bygglov

204

200

138

200

Antal

374

250

228

300

68

40

42

50

2400

2000

1759

2000

bygganmälningar
Plan- och bygg antalet

klagomåls ärenden
Antal ärenden som
inte är

avslutade/arkiverade

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser
HittiUs har årets insatser i samhällsbyggnadsnämnden varit inriktade på att sätta in nya

förtroendevalda i verksamheternas arbete och genomförande av relaterade utbildningar. Översyn
av delegationsordningen har lett dU kortare handläggningstider.

MåluppfyUelse
TiUgänglighet och delaktighet
Nyckeltal
Nöjd inflytande-index ska

Utfall 2019

Utfall 2018
43

förbättras

Medborgarundersökningen genomförs på hösten, inget mätvärde för perioden.

Ekonomianalys
Efter augusti uppvisar politiken ett underskott om 0,1 mnkr.
Den poUdska verksamheten förräntas vid årets slut uppvisa ett mindre underskott om 0,1 mnkr.
Eftersom det är en nytiUträdd nämnd så har det krävts extra insatser avseende utbildning.

Budgeten är i paritet med föregående år och det har ej tagits hänsyn till att det är en nydllträdd
nämnd i budgetarbetet.
Konto UtfaUJan- Budget Jan Utfall Jan- Budget 2019 Prognos

Aug 2018 -Aug 2019 Aug 2019 2019
Intäkter

Kostnader -237 -267 -376 -400 -505
Nettokostnad -237 -267 -376 -400 -505

Kommunbidrag 267 267 267 400 400
Summa

30

O

-109

O

-105

Resultat

2019-10-10 10:13

o
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Personalresurser
Hela nämnden
Under sommar och höst kominer tre medarbetare att ta ut längre ledigheter. Endast två av tre
tjänster ersätts under dden, vilket medför besparingar men också högre belastning på
förvaltningens medarbetare.

Måluppfyllelse
Sjöbo korainun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal Utfall 2018
Andelen anstäUda som

Utfall 2019

79.0%

upplever Sjöbo kommun som
en bra arbetsgivare ska öka.
En god arbetsmiljö
Nyckeltal

UtfaU 2018

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2019

Sjukfrånvaron i Sjöbo
kommun ska vara lägre än
genomsnittet för Sveriges
kommuner

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik
Nyckeltal

Sjöbo kommun ska, i de olika
yrkeskategorierna, ha en
medianlön som ligger i nivå
med övriga kommuner i
södra Skåne. (Antal
yrkeskategorier som Ugger
lägre)

21

Åtgärder med anledning av befarat underskott
Endast två av tre tjänster ersätts med vikarier under hösten, vilket medför besparingar men också
högre belastning på förvaltningens medarbetare. Timanställd personalresurs avslutar sin
anställning (85 tkr). Hög restrikdvitet bland annat när det gäller utbildniagar/konferenser. En
friluftsutredmng för Sjöbo Öra ska prioriteras och färdigställas under året (150 tkr). Fördelning av
Ucenskostnad samt fakturering av dp Sjöbo Öra ska ske meUan förvaltningarna (177 tkr). Efter
genomförda åtgärder uppgår det befarade underskottet tiU 280 tkr.

Investeringar
År: 2019 Ansvar: 18 SAMHÄLLSBYGGNAD SNÄMND

2019-10-10 10:13

o

7

Verksamhet Budget 2019 UtfaUJan-Aug
2019
o
Plan- och
byggverksamhet
o
Sunima

Prognos 2019 Avvikelse 2019

Verksamhet

Här görs analys av investeringar

Framtiden
Arbetet raed att öka förvaltningens tillgänglighet, service samt förutsättningar för samverkan och
dialog i ddiga skeden kommer att fortsätta. SamhäUsbyggnadsnämnden tror på en fortsatt god
inflyttning till Sjöbo kommun och arbetar vidare under med att bland annat ta fram byggrätter i
attrakdva lägen. Utifrån initierade diskussioner gällande förtätningsprojekt i de centrala delarna av
Sjöbo tätort ökar stadigt. Behovet av detaljplaner för flerbostadshus behöver tillgodoses för att
Sjöbo kommun ska klara framtidens utmaningar. Nämnden ser också ett behov av att ta fram
byggrätter eller andra åtgärder för verksamheter.

2019-10-10 10:13
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

§96 Ärendenr ALL.2019.7

Intern kontroll 2019 - Uppföljning av 2 punkter om tillgänglighet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-12, §19/19 att anta intern kontrollplan för 2019. Två
punkter inom tillgänglighet och bemötande ska följas upp i samband med DR1 (2019-04-30), DR2
(2019-08-31) och vid bokslutet 2019-12-31.
Rutin/systei

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Frekvens

Metod

Risk-

Resultat

bedömning

? ggr/år
pnhetschef miljö
pch bemötande serviceåtaganden Enhetschef bygglov (DR +
Enhetschef strategi bokslut)
angående
fTillgänglighet prist i

ISammanst

handläggnings-

antalet
Händelser i

tider

fastor

3 ggr/år
fTillgänglighet Pppfoljning av pnhetschef milj ö
^>ch bemötande ^niljöenhetens och pnhetschef bygglov (DR +
rökslut
l^ygglovenhetens

ISammanst Möjlig/

^lining via allvarlig
digital
flikat och

laindenkäter

^öjlig/
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Brist i serviceåtaganden angående handläggningstider

Det har rapporterats en brist i serviceåtagande angående handläggningstider från miljöenheten, i övrigt
har inga brister rapporterats.

Uppföljning av miljöenhetens och bygglovenhetens kundenkäter
Antalet besvarade enkäter ligger i förhållande lågt till antalet enkäter som är utskickade, detta gäller
för båda enheterna.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämndens politiker och tjänstemän
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§97 Ärendenr ALL.2019.1646
Verksamhetsplan 2019 - Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 enligt bilaga, med följande tillägg:
För att få en bättre förståelse för vår versksamhet ska förvaltningens tjänstemän delta på
höstmarknaden för att möta medborgarna.

Bevaka ta-ygghetsperspektivet i framtagandet av nya detaljplaner.

Sammanfattning
Varje nämnd ska i enlighet med Budget 2020 årligen upprätta en verksamhetsplan med den
fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen är en beskrivning av den planerade
verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra den. Verksamhetsplanen
beslutas av nämnden.

Planen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt från de beslutade ekonomiska
ramarna, för att verksamheten under året ska uppnå målen som fastställts av riksdag och
kommunfullmäktige. Av planen ska framgå hur den kortsiktiga verksamhetsstymingen anknyter
till den långsiktiga visionen och strategin.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020

Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner

Justerandes si^
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Verksamhetsplanering 2020 miagatiiisBN §97/19
Fas: Budget 2020 Rapportperiod: 2020-01-01 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

En plats vi skapar tillsammans
Sammanfattande analys

Som ett led i ständigt pågående effektiviseringsåtgärder är den övergripande inriktningen för 2020
digitalisering med förberedelse inför fältarbete med stöd av mobila enheter/bärbara datorer samt
påbörja införande av e-tjänster. Ett kommunövergripande hållbarhetsprogram förbereds för
antagande under 2020.

En ny översiktsplan som innehåller bland annat utbyggnadsstrategier och landsbygdsutveckling avses
färdigställd för antagande under vår 2021. Intresset för ptanändringar och nya detaljplaner har ökat.
En detaljplan för cirka 450 bostäder i flerbostadshus i Sjöbo tätorts centrala del förbereds för
antagande under 2020. Verksamheten för geodata erbjuder tjänster både till allmänheten och
kommunens egna verksamheter. Dessa utökas under 2020 med bland annat kartanalyser av olika
slag.

Förvaltningen prioriterar två verksamhetsområden i sitt arbete; utvecklingen av kommunens markoch vattenområden (genom den nya översiktsplanen och det miljöstrategiska arbetet) och
myndighetsutövningen (miljö/plan/bygglov). l största möjliga mån är avsikten att insatser inom dessa
områden ska vara förvaltningsövergripande och planeras därefter. Utvecklingen av kommunens
mark- och vattenområden sker på uppdrag av kommunstyrelsen och i nära samarbete med tekniska
förvaltningen och i utvecklad dialog med övriga organisationsdelar.
Verksamhetsidé

Stadsbyggnadsförvaltningen ska stödja samhältsbyggnadsnämnden i dess uppgift att svara för
kommunens uppgifter enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Därutöver bedrivs
stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har

bestämt. Dessa finns i Budget 2020, Vision 2034 och SÖSKs verksamhetsplan (2018).
Stadsbyggnadsförvaltningens arbete ska ske i nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar
och bolag. Särskilt ska beaktas tillväxt- och hållbarhetsperspektiv, men även de mål och riktlinjer som
nämnts ovan. Stadsbyggnadsförvaltningen ska sträva efter att alla i Sjöbo har bra tillgång till service
genom att utföra våra uppdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen ska vara ett
självklart val i Skåne för boende, besökare och näringslivsetableringar. l planarbetet skapas
förutsättningar för välfungerande och attraktiva områden med bra samhällsservice som främjar
näringslivsetableringar.

Organisation

Stadsbyggnadsförvaltningen har drygt 25 anställda är uppdelad i tre enheter; strategi-, bygglovrespektive miljöenheten.

Verksamhetsbeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen har fysisk planering, hållbarhetsfrågor, byggnadsantikvariska frågor,
naturvårds- och strategiska miljöfrågor, geodata samt genomförandet av kommunens åtaganden och
ansvar enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen som sina
arbetsområden.
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Förvaltningen omfattar ca 20 handläggartjänster med kompetens inom främst stadsbyggnad,
landskapsarkitektur, byggteknik, arkitekturhistoria, tillgänglighet, ekologi, miljövetenskap,
processledning och geodata. Samarbete mellan förvaltningens kompetenser samt med andra
förvaltningar skapar förutsättningar att klara kommunens uppsatta mål.

I strategienhetens uppgifter ingår att enligt kommunstyrelsens direktiv att hålla kommunens
översiktsplan aktuell samt att ta fram detaljplaner för olika behov. Naturvårds- och det strategiska
miljöarbetet bedrivs av strategienheten genom utvecklingen av strategier för att uppnå ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle samt upprättandet av planeringsunderlag för
gröna strukturer, naturvårdsområden och lokala miljömål. Geografisk information utgör grunden på
vilken förvaltningens verksamheter vilar.

Bygglovenheten verkställer enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn enligt plan- och
bygglagen, vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. lovprövning och efterlevnad av lagar och
förordningar) och förebyggande arbete i form av rådgivning, information och uppföljning.
Miljöenheten verkställer enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut tillsyn över miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd enligt miljöbalken och kemikalielagstiftningen, livsmedelskontrollen,
smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning- och
skyltning, lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda produkter, lagen om tobak och
liknande produkter, alkohollagen (folköl) och lagen om receptfria läkemedel samt lagen om
internationella hot mot hälsan, vilket omfattar både myndighetsutövning (t.ex. tillståndsprövning,
förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning,
information och uppföljning. Miljöenheten är även delaktig i det strategiska miljöarbetet och i
arbetet med översikts- och detaljplaner.

Förändringar på kort sikt
Kommunfullmäktige antog en ny vision i juni 2018 - "Vision 2034". Denna beskriver tre
fokusområden: Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo, Naturen i Sjöbo förgyller livet samt Hela
Sjöbo lever. Under 2020 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta anpassningen av
verksamheterna efter den nya visionen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem samt
utveckling av digitaliseringen fortsätter vilket ger bättre möjligheter att utveckla kontakten med
medborgarna än vi haft tidigare. För att skapa bättre förutsättningar för en uthållig ekonomi kommer
taxemodellen inom bygglovsverksamheten att ses över.

Förändringar på lång sikt
Stadsbyggnadsförvaltningens övergripande uppgift är att genomföra insatser för att
utvecklingsmålen i Sjöbo kommuns översiktsplan uppfylls. En ny översiktsplan med Vision 2034 som
utgångspunkt är under framtagande och avses klar för antagande våren 2021. Genom att arbeta med
strategiska utvecklingsfrågor med kopplingar till den fysiska miljöns planering och utformning samt
informationsinsatser och myndighetsutövande inom plan- och bygglagen, miljöbalken och
livsmedelslagen bidrar verksamheten till att Sjöbo kommun upplevs som en attraktiv och tillgänglig

plats i Öresundsregionen att bo på, arbeta i och besöka.
För att förverkliga fokusområdena i Vision 2034 och uppfylla målen i verksamhetsplanen uppnås är
utvecklingen av förvaltningens strategiska och kreativa arbetsinsatser av central betydelse. Denna
typ av arbete kan och ska inte avgiftsbaseras och det är därför extra viktigt att förvaltningen har en
hållbar ekonomi. Detta innebär att utbyten med universitet och högskolor (genom t.ex. praktikanter,
uppsatshandledning, forskningsprojekt mm) är en viktig aspekt att ta hänsyn till, liksom att detta
uppmärksammas i samband med rekrytering av ny personal. Att aktivt driva ett proaktivt kreativt
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arbete med övergripande strategier kräver personalresurser vilket innebär att det på längre sikt
kommer att behövas fler handläggare inom förvaltningen.

Verksamhetsförändringar
Åtgärder ska fortsätta genomföras för att säkra förvaltningens kompetensförsörjning, öka
arbetsplatsens attraktivitet och minska verksamheternas sårbarhet. Förvaltningens serviceinsatser
ska fortsätta att utvecklas med bland annat e-tjänster, anpassning av öppettider och telefontider,
informationsspridning och nya kunskapsunderlag med inriktning på exempelvis bostadsbyggande,
företagsetableringar, hållbarhet, folkhälsa, tillgänglighet och destinationsutveckling.

En uthållig ekonomi
Hållbar ekonomisk utveckling är en av de grundläggande förutsättningarna för att välfärd ska kunna
produceras med hög kvalitet, l en tid av utveckling och utmaningar behöver kommunen en aktiv,
ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.
Det innebär att kostnaderna inte överförs på kommande generationer och inte överstiger intäkterna.
Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt. l en ansvarsfull ekonomi skapas utrymme för
nödvändiga investeringar. Bra vatten samt väl fungerande avlopp och renhållning är förutsättningar
för goda livsbetingelser. Investeringsnivån för den avgiftsfinansierade verksamheten beslutas efter
bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

En uthållig ekonomi
Titel Beskrivning

Ingångsvärde 2020

Nämndernas avvikelse i

förhållande till kommunbidraget

Åtgärd
Revidera taxemodellen för bygglovsverksamheten så de motsvarar nämndens kostnader för prövning
enligt PBL.

En attraktiv arbetsgivare
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna behålla och rekrytera
personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas åt rätt håll finns i kommunens personalpolitiska
program.

En attraktiv arbetsgivare
Titel Beskrivning

Ingångsvärde 2020

Anställda upplever Sjöbo kommun Mål öka
som en bra arbetsgivare, andel

(%)
Sjukfrånvaron, andel (%) Mål minska

Åtgärd
Verka för ökad friskvårdsaktivitet inom förvaltningen.

Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo
Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar kommunens utveckling. Skolorna i
Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer, som ger stabilt höga resultat. Goda samarbeten finns med
arbetsliv och högskola.
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Efter skoldagen väntar fritid som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de unga
själva kan påverka utvecklingen av.

Alla barn och elever i Sjöbo är trygga och ges förutsättningar och utbildning för livet.
En utbildning av god kvalitet som ger alla kunskaper och förmågor bidrar till välstånd, hälsa och
jämlikhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända
kunskapsmål och nå gymnasieexamen.
l en trygg lärmiljö utvecklas kompetenser och goda relationer utifrån vars och ens förutsättningar.
Tillsammans med universitet och högskolor och i samverkan med näringslivet skapas förutsättningar
för en kvalitativ utbildning, vilket bidrar till såväl elevernas som näringslivets behov.
En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet och en grundläggande
förutsättning för människans möjlighet att nå sin fulla potential. Idrott, fritid och kultur utgör starkt
bidragande faktorer för folkhälsa och livskvalitet. För att nå så många som möjligt ska en bredd av
aktiviteter erbjudas efter skoldagens slut.

Arbetslivets och samhällets krav på ökad och förändrad kompetens möts av goda möjligheter till
omskolning.

Åtgärd
Arbeta för att förbättra elevernas förutsättningar genom att öka tillgången på bra fysiska lärmiljöer
genom bygglov- och planärenden mm.

Åtgärd
Förvaltningen ska erbjuda PRAO-platser i alla verksamhetsdelar där detta är möjligt med hänsyn till
säkerhet och hälsa.

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och PBL.

Åtgärd
Aktivt arbeta för att barnperspektivet skall vara en central del i det kommunala planarbetet.
Naturen i Sjöbo förgyller livet
Här i Sjöbo är naturen nära och kommunen är en plats för boende, rekreation och företagande.
Kommun och invånare är skickliga på att skapa goda livsmiljöer och utveckla, ta tillvara och
tillgängliggöra den varierande naturen.

Det gröna entreprenörskapet ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och besöksnäringen
växer och frodas.

Naturen och ett hållbart Sjöbo ger förutsättningar för bra livskvalitet och en jämlik och
inkluderande kommun.

Det ska finnas möjligheter att efter varje individs behov leva ett gott liv, där alla känner sig trygga och
nöjda. Servicen utvecklas så att det svarar mot Sjöbobornas behov och önskemål. Vi ställer upp för
varandra och olikheter är en tillgång.
Alla ska ha möjlighet att påverka sitt liv och styra över sin vardag. Stöd inom socialtjänsten och vid
funktionshinder utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det är viktigt att tillvarata

individens egna resurser. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att alla ska få bra
livskvalitet.

C/

4

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där det kulturella utbudet,
naturen och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Kommunen ska
erbjuda fritid, kultur och idrott som är tillgänglig, jämlik och jämställd.

Åtgärd
Säkerställa en god miljö på våra badplatser genom tillsyn och provtagning.
Åtgärd
Den nya översiktsplanen förbereds klar för antagande våren 2021.

Åtgärd
Aktivt deltagande i vattenråden och projekt fokus Vombsjön.

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och PBL.

Åtgärd
Arbeta för att naturens värde synliggörs i den kommunala planeringen genom att aktivt använda
ekosystemtjänsteanalys och miljökonsekvensanalyser.

Åtgärd
Lyfta de rekreativa naturvärden som finns i kommunen genom översiktsplan, friluftslivsplan, med
flera.
Hela Sjöbo lever
Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar prova nya lösningar
för att möta utmaningar, l Sjöbo bor du bekvämt och reser miljösmart. Som företagare kan du arbeta
globalt och ändå ha naturen runt hörnet.
Övergripande mål
Stadsbyggnadsförvaltningen ska sträva efter att alla i Sjöbo har bra tillgång till service genom att
utföra våra uppdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen ska vara ett självklart val i
Skåne för boende, besökare och näringslivsetableringar. l planarbetet skapas förutsättningar för
välfungerande och attraktiva områden med bra samhällsservice som främjar näringslivsetableringar.

Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och
tillgänglighet.
Genom hållbar och konkurrenskraftig tillväxt, där man inte är rädd för att pröva nya lösningar,
planerar och bygger kommunen för framtiden tillsammans med invånare och företag och tillvaratar
tätorternas utbud och närhet till naturen. Genomtänkt planering bidrar till ökad trygghet och tillgång
till naturliga mötesplatser. När kommunen planerar och bygger är det hållbarhet som gäller såväl
socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Ekosystem och miljö utgör grund för hållbar utveckling och god
livsmiljö. En god och grön livsmiljö förutsätter god hushållning med mark och vatten.
Klimatsmart resande erbjuds i hela kommunen och gör det möjligt att nå bostäder, arbete och
aktiviteter. Sjöbo är en uppkopplad kommun med god infrastruktur - vi bor lokalt och verkar globalt.
Samtidigt skapar digitaliseringen möjligheter till nya lösningar, så att kommunal service och utbud
når fler delar av kommunen. Genom bra samhällsservice främjas näringslivsarbetet i kommunen.
Titel Beskrivning

Ingångsvärde 2020

Handläggningstid bygglov, veckor Mål minska
(mediantid)
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Miljöbilari Mål öka
kommunorganisationen, andel
Gott bemötande vid kontakt med Mål öka

kommunen, andel av maxpoäng

Åtgärd
Arbeta för att bredda möjligheterna att transportera sig till och från Sjöbo med flera olika färdmedel

Åtgärd
Den nya översiktsplanen förbereds klar för antagande våren 2021.

Åtgärd
Fortsatt digitalisering där medborgarens möjligheter att registrera och följa egna ärenden ska
utvecklas.

Åtgärd
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och PBL.

Åtgärd
En vecka under året ska förvaltningens verksamheter arbeta i någon utav kommunens
samlingslokaler utanför Sjöbo tätort.

Åtgärd
Undersöka möjligheten för förvaltningens verksamheter att delta under höstmarknad för att
informera och svara på frågor från invånare och företag.
Åtgärd
Fortsätta aktualiseringen av äldre detaljplaner ska ske med fokus på bostadsbyggande.
Åtgärd
Arbeta för en aktiv stadsplanering genom markanvisning, gestaltningsprogram och utformningen av
offentliga miljöer.

Åtgärd
Aktivt arbeta för att trygghetsperspektivet bevakas i det kommunala planarbetet och vid lovprövning.
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Revidering av timavgift i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxan enligt bilaga med
ändringen att timavgiften höjs med 178 kr för 2020. Timavgiften för 2020 blir 1100 kr. Detta
motsvarar en höjning med ca 19 % jämfört med tidigare beslutad timavgift 922 kr för 2020. Från år
2021 index uppräknas timavgiften med basår 2020.

Sammanfattning
Timavgiften i taxan för prövning av och tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilaga har på uppdrag
av samhällsbyggnadsnämnden setts över. Anledningen är förbättrad kostnadstäckning för den
avgiftsfinansierade verksamheten så att inte resurser tas från den skattefmansierade verksamheten.
Inga andra ändringar av taxan har utförts. Föreslagen timavgift motsvarar samhällsbyggnadsnämndens
kostnader gällande prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. SKL:s underlag for uträkning av
handläggningskostnad per timme (timavgift) har använts.
Motivering

SKL:s framtagna underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme (timavgift) används av
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor och möjliggör för kommunerna i landet att göra en
likvärdig bedömning. På så sätt kan timavgiften räknas fram utifrån nämndens verkliga kostnader för
prövning och tillsyn enligt taxan som så långt som möjligt ska vara avgiftsfinansierad, fömtom
information och rådgivning.

I samband med uppdatering och revidering av taxan 2017 sågs även timavgiften över och uträtaiingen
visade på en timavgift på 919 kr för att den skulle motsvara nämndens kostnader då. Nämnden och
kommunfullmäktige beslutade om ny taxa men valde att införa höjning av timavgiften under tre års tid
på 50 kr /år och med indexuppräkning först från 2021 med 2020 som basår. Taxan började gälla i
januari 2018 och med en timavgift på 822 kr. Timavgiften för 2019 är 872 kr och beslutad timavgift
for 2020 är 922 kr. Då timavgiften inte speglar de verkliga kosfaiadema har konsekvensen blivit att
resurser tagits från den skattefinansierade delen för att upprätthålla en likvärdig, objektiv och god
kvalitativ prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SKL:s underlag för uträkning av
handläggningskostnad per timme (timavgift) visar på att timavgiften ska vara minst 1094 kr för att
täcka nämndens kostnader på området. Timavgiften baseras på att heltidsanställd handläggare kan
debitera 1000 h genomsnittlig handläggningstid. Tittar på man på utfallet för de sista 5 åren är den den
genomsnittliga debiterade handläggningstiden lägre vilket resulterar i högre timavgift.
I propositionen till miljöbalken (1997/98:45 del 1 sid. 516) understryker regeringen vikten av att
myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Som huvudprincip bör tillsynen över
hela miljöbalkens område vara avgiftsfinansierad.

Regeringen utkom 2009-12-17 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssaker och effektiv tillsyn,
där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utfonnad. Vad det
gäller utformningen av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör motsvaras
av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.
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Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08

Hur påverkar höjningen verksamheterna?
Exempel på verksamheter
Amälningspliktig verksamhet med 8h
årsavgift, tex avloppsreningsverk, bilskrot,

2019
6976 ta-

Planerad 2020

Förslag 2020

7376kr

8800kr

5232kr

5532kr

6600kr

4360kr

4610kr

5500kr

3488kr

3688kr

4400kr

1744kr

1844kr

2200kr

värmeverk, livsmedelsindustri

AnmälningsplLktig verksamhet med 6h
årsavgift, tex lantbruk, fordonstvätt, mack
Hälsoskydd, tex Lokal för undervisning med
5h årsavgift
Icke anmälningspliktig verksamhet 4h tillsyn
vart 4: e år, tex större bilverksstad, lantbmk.

Hälsoskydd, tex lokal för undervisning med
4h årsavgift.
Icke anmälningspliktig verksamhet 2h tillsyn
vart 4: e år, tex mindre bilverksstad, hästgård,
entreprenör. Hälsoskydd, tex frisör med 2h
årsavgift.

Timavgifter i jämförelse med andra Skånska kommuner (2019 om inget annat anges)
1120kr

Malmö
Lund

Sjöbo förslag 2020
Svedala

Hörby
Ystad-Österlenregionens milj öförbund
Staffanstorp
Vellinge
Höör
Trelleborg
Sjöbo planerad 2020

1100kr
1100kr
1090kr
1025kr

1015kr
1000kr
1000kr
995kr
930kr

Eslöv
Sjöbo

922kr
900kr
872kr

Skump

750 kr, ska höja till 2020

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsförvaltaingens förslag av Sjöbo kommuns taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Gällande taxa - Kommunfulbnäktiges beslut den 14 juni 2017 § 59.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner.

x.
Justerandes si
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SJÖBO
KOMMUN

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser

l § Denna taxa gäller avgifter för Sjöbo kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken
eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens
tillämpningsområde. Avgifter tas ut av den nämnd som fullgör uppgifter enligt
miljöbalken.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt
miljöbalken bland annat för undersökningskostnader med mera och för
rättegångskostnader.

Utöver avgift för prövning eller anmälan, kan nämnden komma att ta ut avgift
for tillsyn för den verksamhet eller åtgärd prövningen eller anmälan avser enligt
vad som anges i denna taxa.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1100 kronor per hel timme
handläggningstid.

3 § Nämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuners och
Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad år 2020. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste
jämnt krontal.

4 § Nämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:
Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag, se 10-12 §§ och taxebilaga l.
Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd, se 13 § och taxebilaga l.
Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 14-18 §§ och
taxebilaga 2.

5 § Nämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som
uppkommer i samband med:
l. Provtagningar och analys av prover.
2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid
prövning, handläggning av anmälan och tillsyn.

6 § I de fall då nämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiskt nedlagda
handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
resor (0,5 timme per inspektionstillfälle och objekt/ärende), provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.

(/
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För inspektioner, mätningar och andra kontroller som nämnden utför på
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar
nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger ordinarie timavgift.
7 § Nämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
l. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte
kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har
uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans
beslut samt yttrande i överklagade ärenden.
3. Handläggning av åtalsanmälningar.
4. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till
prövningsmyndigheter.
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art,
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga
omständigheter, får nämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna
taxa.

9 § Nämnden fattar beslut om att sätta ner eller efterskänka avgifter.

Avgifter för prövning
l O § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
verksamhetsutövare betala i form av fast avgift eller timavgift. Fast avgift
beräknas genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga l multipliceras
med timtaxan. Timavgift beräknas genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder
i övrigt som anges i denna taxa.

Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt
ärende som ansökan avser.

11 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet
eller åtgärd som beslutet avser, ingår handläggningskostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Om det krävs ytterligare besiktning tar nämnden
ut timavgift för den tillkommande handläggningstiden.
12 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller
avvisas.

Avgifter med anledning av anmälan
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
verksamhetsutövaren betala i form av fast avgift eller timavgift. Fast avgift
beräknas genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga l multipliceras
med timtaxan. Timavgift beräknas genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder
i övrigt som anges i denna taxa.

Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av en anmälan för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

c/
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Fast årlig tillsynsavgift
14 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala
en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att det
antal tillsynstimmar som anges i taxebilagan multipliceras med timtaxan.
15 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.

16 § Om en verksamhet omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt tabell i
taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren betala full avgift för den verksamhet som
medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 procent av summan av den tid
som anges för de övriga verksamheterna.

17 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan

skett eller verksamheten har påbörjats (i de fall anmälan eller tillstånd inte
krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för
prövning eller för handläggning av anmälan, tar nämnden ut timavgifit. Fast
årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med ett helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår där verksamheten bedrivs efter l februari.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår
Den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för handläggning av planerade
inspektioner, förberedelser inför inspektioner, restid i samband med dessa (0,5 timme per
inspektionstillfälle och objekt/ärende), upprättande av inspektionsrapport och andra
skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar.
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren
bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller i
övrigt brister mot gällande lagstiftning.
- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av
ärenden där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till nämnden och
liknande.

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten.
- Handläggning av klagomål.
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av
utredningsvillkor eller om den faktiskt utförda tillsynen väsentligt avviker från
den fasta handläggningstiden i taxan.

- Handläggning på gmnd av att verksamheten är en lED-anläggning.
För sådan handläggning ska nämnden, utöver den fasta årsavgiften, ta ut avgift i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras
med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand.

Avgift för tillsyn i övrigt
18 § För övrig tillsyn gäller att nämnden ska ta ut timavgift för nämndens
handläggning enligt miljöbalken, föreskrifter som beslutats med stöd av balken
eller EU: s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig
tillsynsavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden multipliceras med timtaxan.
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Avgiftsskyldig
19 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas av den sökande.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser
att driva verksamheten eller vidta åtgärden.
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller
ansvarar för anläggningen efter den l februari aktuellt år.
Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader. Avgifter kan
också krävas av den som tillsynen riktas mot.
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller tänker driva
verksamheten eller vidta åtgärden.
Alla som omfattas av avgifter enligt denna taxa är i enlighet med miljöbalken
skyldiga att till nämnden lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Verkställighetsfrågor med mera
20 § Verksamhetsutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Sjöbo kommun.
Betalning ska ske inom den tid som nämnden anger i beslut om avgift eller i
fakturan.

21 § Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken får nämndens beslut om avgift verkställas enligt utsökningsbalken.
22 § Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövnmg och tillsyn enligt
miljöbalken får nämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.

23 § Nämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den l januari 2020.1 ärenden som rör tillstånd och
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer från och med denna dag.
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den dd mm 2019, § xxx

o
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SJÖBO
KOMMUN

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökningar samt handläggning
av anmälningar och informationsärenden
Skydd av områden
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsema. timavgift
Prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag från timavgift
föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Handläggning av anmälan som krävs enligt föreskrifter för natur- och timavgift
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Skydd av vattentäkt
Handläggning av anmälan för att ordna ett upplag av petroleum-, timavgift
olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande
produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt, enligt
Sjöbo kommuns lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
Enskilda avlopp
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning, anslutning
av vattentoalett eller handläggning av anmälan enligt förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt Sjöbo
kommuns lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
Tillstånd
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning som en
eller flera vattentoaletter ska anslutas till:

För 1-10 personekvivalenter 6 h
För 11-25 personekvivalenter 10 h
För 26-200 personekvivalenter timavgift
Prövning av ansökan om att ansluta vattentoalett till befintlig 6 h
avloppsanordning.

Prövning av ansökan om att ansluta vattentoalett till sluten tank 4 h
Prövning av ansökan om inrättande av annat slag av toalett än l h
vattentoalett, t.ex. fönnultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med
latrinkompostering eller separeringstoalett, enligt Sjöbo kommuns
lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
Anmälan

Handläggning av anmälan om inrättande eller ändring av timavgift
avloppsanordning utan vattentoalett.
Handläggning av anmälan om dagvattenanläggning eller inrättande timavgift
av avloppsanordning för avloppsvatten från awattning av mark inom
detaljplan eller vatten som avleds för awattning av begravningsplats.

o

2(3)

Handläggning av anmälan om ändring av befintlig tillståndspliktig 6h
avloppsanordning där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Värmepumpar
Handläggning av ansökan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller gmndvatten, enligt Sjöbo
kommuns lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken:
Ytjordvärme 3 h
Ytvattenvänne

4

h

Energibrunnar < 20 kW 3 h
Energibrunnar 21 -100 kW 5 h
Energibmnnar l O l kW-10 MW 7 h
Grundvattenvärme timavgift
Förorenade områden

Handläggning av underrättelser samt anmälan om avhjälpandeåtgärder timavgift
gällande förorenade mark- eller vattenområden, förorenat grundvatten
samt förorenade byggnader och anläggningar.
Handläggning av anmälan enligt förordningen (2007:19) om PCB timavgift
m.m.

Djurhållning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan, enligt Sjöbo kommuns lokala
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken:

l. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timavgift
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timavgift
3. Giftorm timavgift
Lagring och spridning av gödsel
Prövning av ansökan eller handläggning av anmälan om spridning av timavgift
naturgödsel, slam eller annan orenlighet, enligt Sjöbo kommuns lokala
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 4 h
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Hälsoskyddsverksamheter
Handläggning av anmälan om att driva och arrangera:
l. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds timavgift
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunktumålar,
piercingverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg.

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som timavgift
annars används av många människor såsom
bassängbad, bubbelpool, badtunnor och liknande
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen timavgift
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gmndsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola
eller internationell skola.

(/

3(3)

Asbest

Handläggning av anmälan om förekomst av asbest i ventilations- timavgift
anläggning.

Växtskyddsmedel

Prövning av ansökan om tillstånd till att använda växtskyddsmedel. timavgift
Handläggning av anmälan om att använda växtskyddsmedel. timavgift
Prövning av ansökan om dispens mot förbudet att använda timavgift
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att
plöja men som kan användas till slätter eller bete.

Handläggning av underrättelse vid spridning av biocidprodukter timavgift
Cisterner

Handläggning av ärenden gällande information om lagring eller timavgift
hantering av brandfarliga vätskor.

Handläggning av information om cistern som tagits ur bruk. timavgift
Köldmedia

Handläggning av underrättelse om installation eller konvertering av en timavgift
stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutmstning
enligt förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser.
Avfall och producentansvar

Prövning av ansökan om dispens till fastighetsinnehavare timavgift
eller nyttjanderättshavare att själv ta hand om avfall som uppkommit
hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen.

Handläggning av anmälan om kompostering eller annan återvinning timavgift
eller bortskaffning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall.

Handläggning av övriga anmälningar enligt renhållningsordningen timavgift
för Sjöbo kommun.

Övrig miljöfarlig verksamhet
Handläggning av anmälan av verksamheter och åtgärder med timavgift
uttrycket "anmälningsplikt C" i miljöprövningsförordningen

Handläggning av anmälan om ändring av verksamheter med timavgift
uttrycket "anmälningsplikt C" i miljöprövningsförordningen
(2013:251).

Handläggning av anmälan om ändring av verksamheter med timavgift
uttrycket "tillståndsplikt B" i miljöprövningsförordningen
(2013:251).
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SJÖBO
KOMMUN

Taxebilaga 2
Avgifter för tillsyn
Skydd av områden

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

Tillsyn av förorenade mark- eller vattenområden, förorenat timavgift
grundvatten, förorenade byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador.

Enskilda avlopp

Tillsyn av enskilda avlopp (< 200 personekvivalenter). timavgift
Avfall och producentansvar

Tillsyn av avfallshantering och producentsvar. timavgift
Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillsyn av kemiska produkter och biotekniska organismer, timavgift
Tillsyn i övrigt

Tillsyn i övrigt enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med timavgift
stöd av balken eller med anledning av EU:s bestämmelser inom

miljöbalkens tillämpningsområde.

Köldmedia

Handläggning av rapportering av läckagekontroll enligt förordning
(2016:1128) om fluorerande växthusgaser:
Gmndavgift

l

h/år

Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid timavgift
överstigande l timmar.

Miljösanktionsavgift
Handläggning av ärende gällande miljösanktionsavgift. 2 h

Miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att det antal tillsynstimmar som anges i
tabellen nedan multipliceras med timtaxan.
Verksamhetsbeskrivningama för miljöfarliga verksamheter i tabellen bygger på

miljöprövningsförordningen (2013:251) men alla undantag, hänvisningar till paragrafer
med mera finns inte med i beskrivningen i tabellen. För fullständig beskrivning hänvisas
till miljöprövningsförordningen (2013:251). Hälsoskyddsverksamhetema bygger på
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

o ^
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Följande förkortningar används i tabellen:
MPF = Miljöprövningsförordning (201 3:251).
VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
En verksamhet vars verksamhetskod är markerad med -i omfattas av

industriutsläppsförordningen (IED). Observera dock att en verksamhet kan
omfattas av IED även om det inte finns någon -i angiven i tabellen nedan.
KK = Klassningskod, vilket är en kod för verksamheter som inte omfattas av
miljöprövningsförordningen (2013:251). Anges med kursiv stil.
PN = Prövningsnivå

B = Tillståndsplikt
C = Anmälningsplikt
U = Utan tillstånds-/anmälningsplikt

MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

JORDBRUK

Djurhållning
2 kap l §

1.10-i

8

B l Anläggning för djurhållning med

l. 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. Förordning
1(2016:1188).

2 kap 2 § j 1.11

8

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses

l. 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
MPF

2 kap 3 §

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

1.20

6

c Anläggning med stadigvarande djurhållning med

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses

l. en mjölkko eller sinka, 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 stmts, 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 track 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 om verksamheten
är tillståndspliktig enligt l eller 2 § eller endast
avser renskötsel. Förordning (2016:1188).

^
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksam hetsbeskrivning
MPF
timmar

Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion

2 kap 4 §

1.30

timavgift c Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.
FISKODLmG OCH ÖVERVINTRENG AV
FISK

3 kap 2 §

5.20

6

c Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 kap l §. Förordning

(2016:1188).
UTVEVNING, BRYTNING OCH

BEARBETNFVG AV TORV, OLJA, GAS,
KOL, MALM, MWERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 2 §

10.11

25

B Takt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast

innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbmtet och bearbetat material efter det att

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
takten är avslutad.

4 kap 3 §

10.20

B Takt för annat än markinnehavarens husbehov av

berg, naturgrus eller andra jordarter, om
verksamheten inte

l. är tillståndspliktig enligt lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 4 kap l eller

2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om
att takten är avslutad. Förordning

(2016:999).

r-
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

10.20-1

25

10.20-2

20

- Mer än l 000 000 ton tillståndsgiven mängd.

10.20-3

15

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.

10.20-4

10

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd.

4 kap 4 §

10.30

8

c Takt för markinnehavarens husbehov av mer än

10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

4 kap 5 § I 10.40

4

C l Takt för markinnehavarens husbehov av

l. 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

är tillståndspliktig enligt 4 kap l eller 2 §.
Förordning (2016:999).
4 kap 6 §

10.50

6

c Anläggning för sortering eller krossning av berg,

naturgrus eller andra jordarter
l. 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.

4 kap 7 §

10.60

6

c Anläggning för framställning, bearbetning eller

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol

4kapl0§| 11.30 I 7

c Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral

Annan utvinningsindustri

/1— c/
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

4 kap 17 §

13.70

5

c Djupborming som inte är tillståndspliktig enligt 4

kap 8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier

5 kap 3 §

15.30

8

c Slakteri med en produktion baserad på mer än 50

ton men högst 7 500 ton slakfrvikt per kalenderår.
Förordning (2016:1188).
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 6 § I 15.50 | 8

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. Förordning
(2016:1188).
Rökeri

5 kap 7 §

15.80

7

c Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men

högst 18 750 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).
Livsmedel med vegetabiliska råvaror

5 kap 10§ | 15.101 | 22

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.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
l. är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §,
2. endast avser kvamprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering. Förordnmg (2016:1188).
Kvarnprodukter

5 kap 11§ 15.125
L

(/

8

c

Anläggning för framställning av livsmedel med
tillverkning av kvamprodukter samt beredning

7(36)
Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

och behandling av kvarnprodukter, med en

produktion av mer än l 000 ton men högst 75
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 § eller endast
innebär paketering. Förordning (2016:1188).
Livsmedel av kombinerade råvaror

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 år.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
l. är tillståndspliktig enligt 5 kap 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär

paketering. Förordning (2016:1188).
Mjölkprodukter

5 kap 16 § 15.180

9

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. Förordning (2016: 1188).
Oljor och fetter

5 kap 19 § 15.200

8

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 per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.

Förordning (2016:1188).
Glass

o
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

5 kap 21 §

15.220

4

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 5 kap 4, 8, 9, 12 eller 15
§. Förordning (2016:1188).
Råsprit och alkoholhaltiga drycker

5 kap 23 § I 15.240 | 12

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 5 kap 8 §. Förordning
(2016:1188).
Malt, maltdrycker och läskedrycker

5 kap 25 § 15.260

16

c Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än l 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §. Förordning
(2016:1188).
Kafferostning
c Anläggning för röstning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.

5 kap 27 § 15.280

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §. Förordning

(2016:1188).
15.280-1

20

- Röstning av mer än 3 000 ton kaffe per
kalenderår.

15.280-2

8

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

Paketering av livsmedel

u
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

5 kap 28 § 15.310

5

c Anläggning för yrkesmässig industriell

förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 5
kap 1-27 §§. Förordning (2016:1188).
Foder av animaliska råvaror

5kap30§| 15.340

9

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

l. ärtillståndspliktig enligt 5 kap 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär
paketering. Förordning (2016:1188).
Foder av vegetabiliska råvaror

5kap32§| 15.360

9

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
l. är tillståndspliktig enligt 5 kap 31 §, eller
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).
TEXTILVAROR

6 kap 3 §

17.30

7

c Anläggning för förbehandling, färgning eller

annan beredning av mer än l O ton men högst 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 kap l §. Förordning
(2016:1188).
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap 3 § I 18.30

9

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 7 kap l §. Förordning

(/'-
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

(2016:1188).
TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä eller
träprodukter

8 kap 2 §

20.10

16

c Anläggning för behandling av trä och

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.
Förordning (2016:1188).
Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 4 §

c Sågverk eller annan anläggning för tillverkning

20.30

av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 kap 3 §. Förordning
(2016:1188).
20.30-J

20.30-2

20

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

12

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

kubikmeter per kalenderår.

Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter

8 kap 5 § I 20.40

c Anläggning för framställning eller bearbetning av

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av

l. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än l 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.

(y
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Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

20.40-1

20.40-2

16

6

-1 form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
-1 form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.

20.40-3

3

-1 form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än l 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.

20.40-4

16

20.40-5

12

20.40-6

6

-1 form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
-1 fomi av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
-1 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.

20.40-7

8

-1 form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8 kap 7 §

20.60

20

c Anläggning för tillverkning av

l. 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. Förordning (2016:1188).
Lagring av timmer
8 kap 9§ | 20.80

c Anläggning för lagring av
l. 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

o
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

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 kap 8 §.

20.80-1

12

20.80-2

8

20.80-3

4

20.80-4

12

20.80-5

8

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning.

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000
kubikmeter i vatten.

8kapl0§| 20.90 | 6

c Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av stonn
eller orkan och omfattar
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått

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

under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling mot blånadssvamp

8 kap 11§ l 20.91

10

c Anläggning för behandling av trä och

träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 8 kap

l eller 2 §. Förordning (2016:1188).
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

o
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

10 kap l §

22.10

15

c Rulloffsettryckeri där tryckning sker med

heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19

kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).
10 kap 2 §

22.20

8

c Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
c Anläggning

10kap4§| 22.40

l. 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 §.
22.40-1

4

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.

22.40-2

9

22.40-3

6

- 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.
KEMISKA PRODUKTER
Läkemedel

12 kap 40 §

c Anläggning för att genom endast fysikaliska

24.40

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller
sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

24.40-1

u

28
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Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

- Mer än 100 ton kalenderår.

24.40-2

16

24.40-3

9

24.40-4

4

- 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.

12kap41§| 24.41

16

C l Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon

av 12 kap 1-40 eller 42-47 §§. Förordning
1(2016:1188).
Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §

24.44

16

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. Förordning (2016:1188).
(2016:1188).
c Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt

12 kap 46 § j 24.46

material,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt

45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker
genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning

(2016:1188).

24.46-1

(t

20

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
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Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
24.46-2

16

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.

12 kap 47 §

24.46-3

9

24.47

16

- Mer än 10 ton men högst 2 000 ton

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår.
c

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka

l. 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. Förordning
(2016:1188).
GUMMI- OCH PLASTVAROR

13 kap 2 §

c

25.11

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 13 kap
l § eller 19 kap. 3 eller 4 §. Förordning
(2016:1188).

25.77-7

25.11-2

16

25.] J-3

9

25.11-4

6

13kap4§| 25.30

^ c/^

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

24

9

- 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 l ton men högst 50 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
c

Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om

16 (36)

Lagrum
MPF

13 kap 6 §

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

l. produktionen baseras på mer än l ton
plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13
kap 3 §.
c Anläggning där produktionen baseras på mer än l
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, for

25.50

l. 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
19kap.2eller3§.
25.50-1

8

25.50-2

6

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.

25.50-3

4

- Mer än l ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.

25.50-4

20

25.50-5

12

- 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.

25.50-6

8

- Mer än l ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
MmERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

14 kap 4 § I 26.30 | 8

c Anläggning för tillverkning av glas eller

glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att

l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per

a

17 (36)
Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 14 kap l, 2 eller 3 §.

14 kap 5 §

26.40

12

14 kap 8 § I 26.60 | 20

Förordning (2016:118 8).
C Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 14 kap l §. Förordning
1(2016:1188).
c Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 14 kap 6 eller 7 §.
Förordning (2016:1188).
Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap 12 § 26.100

16

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 §.
Förordning (2016:1188).
14 kap 13 § 26.110

8

c Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår. Förordning (2016:1188).
14 kap 14 § 26.120

20

c Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

varor av gips per kalenderår. Förordning
(2016:1188).
14kapl7§| 26.150

c

Asfaltverk eller oljegrusverk
l. 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.
Förordning (2016:118 8).
- Inom område med detaljplan eller
26.150-1

16

områdesbestämmelser.

- Utanför område med detaljplan eller

a

18 (36)

Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

26 J 50-2

12

14 kap 18 § 26.160

8

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
c Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

Förordning (2016:1188).
14 kap 10 § 26.180

12

c Anläggning för tillverkning av konstgjorda
mineralfibrer.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning.

Förordning (2016:1188).
STÅL OCH METALL
15 kap 10 §

27.60

4

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 15 kap 8, 9 eller 14 §.
Förordning (2016:1188).
15 kap 18 § 27.140

10

c Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,

stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än l ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är

tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Förordning (2016:118 8).
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 3 § 28.25

6

c Anläggning för kemisk eller elektrolytisk

ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med
betpasta eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 16 kap l eller 2 §.
Förordning (2016:118 8).
16 kap 5 §

^'

o

28.40

6

c

Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än l

19 (36)

Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Förordning (2016:118 8).
16 kap 7 §

28.71

4

c Anläggning för att blästra mer än 500
kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §.
Förordning (2016:1188).

16 kap 9 §

28.90

12

c Anläggning för att med kemiska eller termiska

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 16 kap 8 § eller 19 kap.
2 eller 3 §. Förordning (2016:118 8).

16kapl0§| 28.95

c Anläggning för

l. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än l O kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, om verksamheten inte är en

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap.

2,3,4eller6§,
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. våttmmling av mer än l ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än l 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. Förordning (2016:11 88).
28.95-1

9

- Anläggning för produktion som omfattas av fler
än två punkter ovan.

2S.95-2

4

- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
ELEKTRISKA ARTIKLAR

o

20 (36)

Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

17kap3§| 31.30 | 8

c Anläggning för att tillverka eller repararera

ljuskällor som innehåller kvicksilver. Förordning
(2016:1188).

17kap6§| 31.60 | 12

c

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel. Förordning (2016: l 188).
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap l §

34.10

18kap2§| 34.20

12

c

6

c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår.

Motorfordon

18kap4§| 34.40 | 20

c Anläggning för tillverkning och sammansättning

per kalenderår av
l. 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 tillstånds? liktig enligt 3 §.
Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap 5 §

34.50

20

c Anläggning för

l. tillverkning avjärnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18kap8§| 34.80

c

Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinema är större än l
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-

eller anmälningspliktig enligt 18 kap l, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9 eller 10 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §

o

21 (36)

Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

andra stycket. Förordning (2016:1188).

34.80-1

20

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinema
är stön-e än 10 kubikmeter men högst 20
kubikmeter.

34.80-2

9

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinema
är större än l kubikmeter men högst 10
kubikmeter.

Skeppsvarv
18 kap 10 §

35.20

6

c Skeppsvarv.

FÖRBRUKNWG AV ORGANISKA
LÖSNBNGSMEDEL

19 kap 4 § I 39.30

8

c Anläggning där organiska lösningsmedel

förbmkas per kalenderår med
l. mer än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med
riskfrasema "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 faroklassema "cancerogenitet
kategori 1A", "cancerogenitet kategori IB",
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i
könsceller kategori IB", "reproduktionstoxicitet
kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet
kategori IB",

o

22 (36)

Lagrum i
MPF

Antal
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än l kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 §.
Förordning (2016:1188).
19 kap 5 §

39.35

8

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 19 kap 2 eller 3 §.
Förordning (2016:1188).
19 kap 5 § I 39.50

c

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
l. mer än l ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap

2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

39.50-1

16

- l. Mer än l ton halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.50-2

16

- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.

39.50-3

9

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER
20 kap 2 §

39.70

9

c Anläggning för lagring av

l. gasfonniga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras

a

23 (36)

Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om
anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än l 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
faroklassema "mycket giftig", "giftig",
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen",
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
1272/2008 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklassema "akut toxicitet

kategori l", "akut toxicitet kategori 2", "akut
toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori l", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori l",

"frätande för huden kategori l A", "frätande för
huden kategori IB", "frätande för huden kategori
1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori IB", "cancerogenitet
kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori
1A", "mutagenitet i könsceller kategori IB",
"mutagenitet i könsceller kategori 2",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori IB",
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för
vattenmiljön kategori akut l", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk l", "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 l och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle. Förordning
(2016:1188).
20 kap 4 §

c/

39.90

4

c

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per

24 (36)

Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

kalenderår.

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Anaerob biologisk behandling

21 kap 3 §

40.02

12

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 21 kap 2 §. Förordning
(2016:1188).
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen

21 kap 6 §

40.20

12

c Anläggning för att uppgradera eller för att på

annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka högst l 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förordning (2016:1188).
Förbränning

21 kap 11§ l 40.60

c Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av

l. 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 21 kap 12 § eller
avser en stationär förbränningsmotor avsedd
endast som reservaggregat vid elavbrott.

Förordning (2016:1188).

c/

25 (36)

Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

40.60-1

8

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5

megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart enbart fossil

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas

21 kap 12 §

40.60-2

4

40.60-3

4

40.70

20

- 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 används.
c Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt. Förordning

(2016:1188).
Vindkraft

21 kap 15 § I 40.100

4

c Verksamhet med
l. 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 21 kap 13 eller 14 §.
Förordning (2016:1188).
Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 § 40.110

12

c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark,
vattenområde, gmndvatten eller avloppsvatten för
en uttagen eller tillförd effekt av mer än l O
megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel

c/

26 (36)

Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

genom vattentäkt. Förordning (2016:1188).
21 kap 17 § 40.120

4

c

Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Förordning (2016:118 8).
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERENG

23 kap l §

50.10

6

c Anläggning för tvättning av

l. 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 l 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

c Anläggning där det per kalenderår hanteras

23 kap 2 § I 50.20

l. mer än l 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller

2. mer än l miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20
kap. l, 2 eller 3 §.
50.20-1

8

50.20-2

6

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 2 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än l 000 kubikmeter men högst 2000 kubikmeter
flytande motorbränsle.

50.20-3

6

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än l miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar

/t^u \^-

27 (36)

Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

24 kap 2 §

63.20

8

c Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 24 Kap l §.
Flygplatser

24kap5§| 63.50

5

c

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger mm.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 §.
TRAFIKINFRASTRUKTUR

63.100.1

16

63.100.2 I 24

u Kommunal väghållning.
u Statlig väghållning ochjämvägshållning.

LABORATORIER

25kapl§| 73.10

12

c

Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
l. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
TANKRENGÖRWG

26 kap 2 § I 74.20

9

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 26 kap l §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

^

t'^-
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

27 kap l §

85.10

27 kap 2 § j 85.20

20

c Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

8

c

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN

28kap2§| 90.16

c Avloppsreningsanläggning som tar emot

avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter. Förordning (2016:1188).

90.16-1

- Dimensionerad för mer än 500

10

personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200

90.16-2

8

personekvivalenter men högst 500
personekvivalenter.
AVFALL

Förbränning
29 kap 17 § I 90.230 I 6

c Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som

anges i 17§ 1-3 och5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall. Förordning

(2016:1188).
Deponering
29 kap 19 §

90.281

4

c

Deponering av icke-farliga muddermassor längs
små sund, kanaler eller vattenvägar som
massorna har muddrats från, om
l. mängden massor är högst l 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa. Förordning

(2016:1188).
29 kap 26 §

o

90.341

15

c

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om

29 (36)

Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte
längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning. Förordning (2016:1188).

Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
29 kap 29 §

90.391

6

c

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om
l. mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Förordning (2016:1188).
Biologisk behandling
c Biologisk behandling av icke-farligt avfall, om
l. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än l O ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18
750 ton per kalenderår.

29 kap 31 § I 90.171

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

- Den tillförda mängden annat avfall än parkoch trädgårdsavfall är större än 100 ton men
högst 500 ton per kalenderår.

90.171-1

8

90.171-2

6

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.

90.171-3

4

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall
är större än 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall

29 kap 33 § | 90.251

9

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

-^
^

•/L C/
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Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

kalenderår. Förordning (2016:1188).

Återvinning for anläggningsändamål
29 kap 35 §

90.141

timavgift c Återvinna icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa. Förordning
(2016:1188).
Uppgrävda massor

29 kap 37 §

90.370

12

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 29 kap 21, 22, 23, 24 eller
25 §. Förordning (2016:1188).
Konvertering av smittförande avfall

29 kap 38 §

90.382

8

c Konvertering av smittförande avfall på ett

sjukhus. Förordning (2016:1188).
Awattning

29 kap 39 § | 90.375 | 12

c Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden

avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Förordning (2016:1188).
IVIekanisk bearbetning och sortering
c Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning,

29 kap 41 § I 90.110

90.110-1

12

l. om den tillförda mängden avfall är högst
l O 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning
(2016:1188).

- Den tillförda avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per
90.110-2

6

kalenderår.

- Den tillförda avfallsmängden är högst 5 000 ton

(/v
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Lagrum
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

avfall per kalenderår.
29 kap 43 §

90.80

8

c Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är

l. mer än l 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än l 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188).
Elavfall
29 kap 44 § | 9Q.90

8

c I fråga om avfall som utgörs av elektriska och

elektroniska produkter yrkesmässigt sortera,
demontera eller på annat sätt behandla avfallet
innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja. Förordning (2016:1188).
Uttjänta fordon
29 kap 46 §

90.120

8

c Tömning, demontering eller på annat sätt

yrkesmässig återvinning av
l. 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.
Förordning (2016:1188).
Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §

90.29

Förberedning av avfall för återanvändning.
Förordning (2016:1188).

4

Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 49 § | 9Q.40 I 8

(/

c

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är
l. 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

32 (36)

Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

icke-farligt avfall i andra fall. Förordning

(2016:1188).
29 kap 51 §

90.60

4

c Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
l. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än l 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än l 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 l ton i andra

fall. Förordning (2016:1188)
Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 64 §

90.520 timavgift c Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig
för geologisk lagring av koldioxid. Förordning

(2016:1188).
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande

29 kap 70 §

90.430

4

c Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i 29 kap. Förordning

(2016:1188).
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNmGAR

30kap 2 § I 92.20

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.

u

33 (36)

Lagrum i
MPF

Antal

VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
timmar

92.20-1

6

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.

92.20-2

4

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott

92.20-3

2

92.30

6

per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per

30 kap 3§

kalenderår.

c Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap l §

4

93.10

c

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om

l. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. l eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19
kap. 4 §. Förordning (2016:1188).
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
timavgift u Tillsyn över miljöfarliga verksamheter i övrigt

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade
med stöd av balken eller med anledning av EU:s
bestämmelser inom miljöbalkens
tillämpningsområde.

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN
MPF

Verksamhets beskrivning

timmar

Utbildningsverksamhet och liknande
200.10-1

6

c

Återkommande tillsyn över skolor med fler än
400 elever

o \^
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

200.10-2

5

c

Återkommande tillsyn över skolor med 100-400
elever.

200.10-3

4

c

Återkommande tillsyn över skolor med upp till
100 elever.

200.10-4

6

c

Återkommande tillsyn över förskolor med fler än
100 barn.

200.10-5

5

c

Återkommande tillsyn över förskolor med 40-100
barn.

200.10-6

4

c

Återkommande tillsyn över förskolor med upp
till 40 barn.

200.10-7 I timavgift | U

Tillsyn av öppen förskola och liknande.
Samlingslokaler och liknande

200.20-1 timavgift u Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor.
200.20-2 timavgift c Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

200.20-3 I timavgift | U

Fritidsgård och liknande.
Skönhetsvård och liknande

200.30-1 timavgift u Solarium.

200.30-2 timavgift u Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

200.30-3

2

u Frisersalong.
Vård och hälsa

200.40-1

2

u Lokaler för vård eller annat omhändertagande.
Aldreboende.

200.40-2 timavgift u Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande.

200.40-3

2

200.40-4 \ 3

c

Fotvård.

c

Tatuering, akupunktur eller piercing (eller annan
l

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.

u
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Antal
Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
IMPF
timmar

håltagning eller annat ingrepp i hud)som egen
verksamhet.
200.40-5 timavgift

u Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och
liknande.

200.40-6 timavgift u Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande
200.50-1 timavgift

u Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Badvatten

Återkommande provtagning och tillsyn för nedan

200.60

angivna kategorier inom badvatten som är
upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor.
Ersättning tas ut för att täcka faktiska kostnader
för analyser, transporter och frakt.
200.60-1

6

c

Bassängbad öppet året om.

200.60-2

3

c

Bassängbad med säsongsöppet.

200.60-3 timavgift u Strandbadvatten.

200.60-4 I timavgift | U

Omprovtagning.
Boende

200.70-1

6

u Uthyrning av mer än 500 bostäder.

200.70-2

4

u Uthyrning av mer än 200 bostäder men högst 500
bostäder.

200.70-3

2

u

Uthyrning av mer än 25 bostäder men högst 200
bostäder.

200.70-4 timavgift u Uthyrning av högst 25 bostäder.
200.70-5

4

u Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,

folkhögskola med boende, vandrarhem,
kriminalvård. Mer än 40 mm/lägenheter för
tillfälligt boende.
200.70-6

2

u

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,

o
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Antal

Lagrum i
VK/KK tillsyns- PN Verksamhetsbeskrivning
MPF
timmar

folkhögskola med boende, vandrarhem,
kriminalvård. Högst 40 mm/lägenheter för
tillfälligt boende.
200.70-7

2

u Camping/stuganläggning. Mer än 30 stugor,

husvagns- eller tältplatser.
200.70-8

l

u Camping/stuganläggning. Högst 30 stugor,

husvagns- eller tältplatser.
200.70-9 timavgift u Tillfälligt boende med högst 10 mm.

Förvaring av djur
200.80-1 timavgift u Lokaler för förvaring av djur.

Övrig hälsoskyddsverksamhet

timavgift u Tillsyn över verksamhet i övrigt enligt
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

(/
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Ärendenr ALL.2019.8

§99

Revidering av taxa för folköl och receptfria läkemedel
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa enligt
bilaga och att timavgiften höjs med 178 kr för 2020. Timavgiften för 2020 blir 1100 kr. Detta
motsvarar en höjning med ca 19 % jämfört med tidigare beslutad timavgift 922 kr för 2020. Från år
2021 index uppräknas timavgiften med basår 2020.

Sammanfattning

Timavgiften i taxan för Sjöbo kommuns tillsyn avseende tobak, folköl och receptfria har på uppdrag
av samhällsbyggnadsnämnden setts över. Anledningen är förbättrad kostnadstäckning för den
avgiftsfinansierade verksamheten så att inte resurser tas från den skattefinansierade verksamheten.
Föreslagen timavgift motsvarar samhällsbyggnadsnänmdens kostnader inom tillsynsområdet. Den
årliga tillsynstiden är inte ändrad. SKL:s underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme
(timavgift) har använts. Taxan är också reviderad med anledning av att den nya Lagen om tobak och
liknande produkter som ersatt tobakslagen har separat taxa. Aktuell taxa enligt bilaga innefattar
numera enbart folköl och receptfria läkemedel.
Motivering

SKL:s framtagna underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme (timavgift) används av
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor och möjliggör för kommunerna i landet att göra en
likvärdig bedömning. På så sätt kan timavgiften räknas fram utifrån nämndens verkliga kostnader för
tillsyn enligt taxan som så långt som möjligt ska vara avgiftsfinansierad, fömtom information och
rådgivning.

I samband med uppdatering och revidering av taxan 2017 sågs även timavgiften över och uträkningen
visade på en timavgift på 919 kr för att den skulle motsvara nämndens kostnader då. Nämnden och
kommunfullmäktige beslutade om ny taxa men valde att införa höjning av timavgiften under tre års tid
på 50 kr /år och med indexuppräkning först från 2021 med 2020 som basår. Taxan började gälla i
januari 2018 och med en timavgift på 822 kr. Timavgiften för 2019 är 872 kr och beslutad timavgift
för 2020 är 922 kr. Då timavgiften inte speglar de verkliga kostnaderna har konsekvensen blivit att
resurser tagits från den skattefinansierade delen för att upprätthålla en likvärdig, objektiv och god
kvalitativ tillsyn.

SKL:s underlag för uträtaiing av handläggningskostnad per timme (timavgift) visar på att timavgiften
ska vara minst 1094 kr för att täcka nämndens kostnader på området.
Timavgiften baseras på att heltidsanställd handläggare kan debitera 1000 h genomsnittlig
handläggningstid. Tittar på man på utfallet för de sista 5 åren är den den genomsnittliga debiterade
handläggningstiden lägre vilket resulterar i högre timavgift.

Regeringen utkom 2009-12-17 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssaker och effektiv tillsyn,
där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utfomiad. Vad det
gäller utformningen av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör motsvaras
av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.

usterandes sign

o

Utdragsbestyrkande
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Under 2019 trädde ny Lag om tobak och liknande produkter i kraft som ersatte den gamla tobakslagen.
Kommunfullmäktige beslutade om separat taxa gällande denna lagstiftning och tillsyn och prövning
sker genom samverkan med Ystad-Osterlenregionens miljöförbund. Taxan har därför reviderats till att
enbart gälla folköl och receptiria läkemedel.

Hur påverkar höjningen försäljningsställenas årsavgift?

Planerad 2020 | Förslag 2020

Försäljningsställe med folköl eller

2019
1308kr

1383kr

1650kr

receptfria läkemedel
Försäljningsställe med folköl och receptfria

2108kr

2305kr

2750kr

läkemedel

Timavgifter i jämförelse med andra Skånska kommuner (2019 om inget annat anges)
Malmö
Lund

Sjöbo förslag 2020
Svedala

Hörby

Ystad-Österlenregionensmiljöförbund
Staffanstorp
Vellinge
Höör
Trelleborg
Sjöbo planerad 2020
Eslöv
Sjöbo
Skump

1120kr
1100kr
1100 h1090kr
1025kr
1015kr
1000kr
1000kr
995kr
930kr
922kr
900kr
872kr

750 kr, ska höja till 2020

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadsforvaltningens förslag på taxa av Sjöbo kommuns tillsyn avseende folköl och receptfria
läkemedel.

Gällande taxa - Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017 § 61.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner.

Justerandes sign

4yv^ O

Utdragsbestyrkande

^1

Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga till SBN§ 99/19

1(2)

SJÖBO
KpMMUN

Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn avseende folköl och
receptfria läkemedel
l § Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommuns
kostnader för tillsyn enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 23 § lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt de föreskrifter som
meddelats med stöd av dessa lagar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel bland annat
för undersökningskostnader med mera och för rättegångskostnader.
2 § Samhällsbyggnadsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
justera timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
Kommuners och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad år 2020. Det indexreglerade beloppet
avrundas till närmaste jämnt krontal.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Om det
firms särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
4 § Enligt 22 § förvaltningslagen kan beslut om avgift överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten).
5 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller handel med
vissa receptfria läkemedel ska betala en årlig avgift samhällsbyggnadsnämndens
tillsyn.
Avgiftens storlek fås genom att multiplicera angiven tillsynstid enligt
nedanstående tabell med timavgift enligt 7 §.

Årlig tillsynsavgift
Försäljning av antingen folköl eller receptfria läkemedel
(en varugmpp)

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel (samtliga
varugrupper)

Tillsynstid
1,5h

2,5h

6 § Den årliga avgiften enligt 5 § omfattar kalenderår och tas ut från och med det år
då anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
Fakturering sker normalt i början av året. Betalning av avgift enligt denna taxa
ska ske till Sjöbo kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i räkning
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7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för planerad tillsyn 1100 kronor.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den tillsynstid som en försäljningsanläggning
tilldelats enligt tabell i 5 §.
8 § Utöver årsavgiften kan en avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift.
Timavgiften är 1100 kr per timme nerlagd handläggningstid.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses den
sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner och beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om
den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut.
Tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden utför på vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar Julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
9 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning
av konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade föreläggande eller
förbud, ingår inte i årlig avgift. För sådana åtgärder uttas timavgift enligt 8§.
l O § Timavgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på
egenkontroll inom det området som klagomålet avser.

Denna taxa träder i kraft den l januari 2020. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in
efter denna dag.
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den dd mm 2019, § xxx
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§100

Ärendenr ALL.2019.8

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa enligt
bilaga och att timavgiften höjs med 170 kr för 2020. Detta motsvarar en höjning med ca 16 % jämfört
med indexuppräknad taxa 1080 kr för 2020 enligt tidigare beslut. Timavgiften för 2020 blir 1250 kr.
Från år 2021 index uppräknas timavgiften med basår 2020.

Sammanfattning

Timavgiften i taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bilaga har på uppdrag
av samhällsbyggnadsnämnden setts över. Anledningen är förbättrad kostnadstäckning för den
avgiftsfinansierade verksamheten så att inte resurser tas från den skattefinansierade verksamheten.
Föreslagen timavgift motsvarar samhällsbyggnadsnämndens kostnader gällande offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen. SKL:s underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme
(timavgift) har använts. Taxan har också uppdaterats enligt underlag framtaget av SKL med anledning
av den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14
december 2019.

Motivering

SKL:s framtagna underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme (timavgift) används av
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor och möjliggör för kommunema i landet att göra en
likvärdig bedönuiing. På så sätt kan timavgiften räknas fram utifrån nämndens verkliga kostnader för
prövning och kontroll enligt taxan som så långt som möjligt ska vara avgiftsfinansierad, fömtom
information och rådgivning.

I samband med uppdatering och revidering av taxan 2017 sågs även timavgiften över och uträkningen
visade på en timavgift på minst 1040 kr för att den skulle motsvara nämndens kostnader då. Avgiften
för extra offentlig kontroll visade på 912 kr men enligt den nya förordningen tas det begreppet och den
avgiften nu bort. Nämnden och kommunfullmäktige beslutade om ny taxa men valde att infora höjning
av timavgiften under två års tid på 50 kr /år och med indexuppräkning först från 2020 med 2019 som
basår. Taxan började gälla i januari 2018 och med en timavgift på 1000 kr. Timavgiften för 2019 är
1050 kr efter indexuppräkning enligt tidigare beslut är timavgiften 1080 kr för 2020. Då timavgiften
inte speglar de verkliga kostnaderna har konsekvensen blivit att resurser tagits från den
skattefinansierade delen. SKL:s underlag för uträkning av handläggningskostnad per timme
(timavgift) for livsmedelskontrollen visar på att timavgiften ska vara minst 1249 kr för att täcka

nämndens kostnader på området. Timavgiften baseras på att heltidsanställd handläggare kan debitera
l OOOh genomsnittlig handläggningstid. Tittar på man på utfallet för de sista 5 åren är den den
genomsnittliga debiterade handläggningstiden lägre vilket resulterar i högre timavgift.
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig
verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. För att säkerställa att
samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet
behöver taxan anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
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som träder i kraft 14 december 2019. Taxan har uppdaterats enligt underlag framtaget av SKL med
hänsyn till den nya kontrollförordningen.
Hur påverkar höjningen livsmedelsföretagen?
2019

Livsmedelsanläggning med 8h kontrolltid

Förslag 2020

8400kr

Indexuppräknad
2020
8640kr

5250kr

5400kr

6250kr

4200kr

4320kr

5000kr

3150kr

3240kr

3750kr

2100kr

2160kr

2500kr

10000 kr

per år
Livsmedelsanläggning med 5h kontrolltid
per år

Livsmedelsanläggning med 4h kontrolltid

per år
Livsmedelsanläggning med 3h kontrolltid
per år
Livssmedelsanläggning med 2h kontrolltid
per år

Timavgifter i jämförelse med andra Skånska kommuner (2019 om inget annat anges)
Malmö

1330kr

Sjöbo förslag 2020
Ystad-Österlenregionensmiljöförbund

1250 ta:
1240kr
1170kr

Svedala

Vellinge
Trelleborg

1130kr

Eslöv

1125kr
1100kr
1100kr
1080kr
1050kr
1025kr
995kr
900kr

Skump

900 kr, ska höja till 2020

Lund

Staffanstorp
Sjöbo planerad 2020

Sjöbo
Hörby
Höör

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag på taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Gällande taxa - Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017 § 60.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga till SBN§ 100/19 1(3)

SJÖBO
K.OMMUN

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Inledande bestämmelser

l § Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommuns
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av
denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
l. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den
punkt där det tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt

livsmedelslagen bland annat för undersökningskostnader med mera och för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
l. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Samhällsbyggnadsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
justera timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
Kommuners och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad år 2020. Det indexreglerade beloppet
avrundas till närmaste jämnt krontal.

5 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1250 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för
en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
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experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Avgift för registrering
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för
den tid handläggningen tar, dock lägst motsvarande l timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelat
eller beslutat för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en klassning av
anläggningen bestående av tre delar; en riskmodul, en informationsmodul och
en erfarenhetsmodul. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande klassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
(timmar) multipliceras med timavgiften.
9 § Om en tillämpning av 8 § 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.
l O § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 § och i förekommande fall enligt
16 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets
början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
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korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys
av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får samhällsbyggnadsnämnden i ett
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala
avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll,
inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i
tredje land.

Avgift importkontroll
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §,
betala avgift till samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll
som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen
kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden
nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för
provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sjöbo kommun genom dess
samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller faktura.
17 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnänmden får förordna att
dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklaganden
18 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämndens beslut om
avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den l januari 2020. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in
efter denna dag.
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun den dd mm 2019, § xxx
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§101 Ärendenr ALL.2011.1651
Reviderad attestinstruktion samt nya attestbehörigheter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt bifogade Attestbehörigheter/Beslutsattester.
Sammanfattning
Attestmtinema ska revideras for att stämma överens med den nuvarande verksamheten och

befattningar. Nya attestbehörigheter har också upprättats Då samhällsbyggnadsnämnden fått en ny
ekonom, Johan Andersson, Anders Linden går in som Tf förvaltningschef, Henrik Larsson går in som
tf enhetschef på strategi, samt ändrar sin ordinarie titel till Gis-strateg, måste attestmtinema revideras.
Beslutsunderlag

Attestmtiner för Samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-14
Skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-08

Bilaga till SBN§ 101/19

ATTESTINSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
BESLUTSATTESTBERÄTTIGADE OCH BUDGETANSVARIGA
BEFATTNINGAR
Ordinarie

Ställföreträdare

Samhällsbyggnadsnämndens

Samhällsbyggnadsnämndens vice

ordförande

ordförande

Förvaltningschef

Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef
Enligt förordnande av förvaltningschef

Nämndsekreterare

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef milj öenheten
Enhetschef strategienheten
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

FÖRTECKNING ÖVER ORDINARIE BESLUTSATTESTANTER
Attestberättigade befattningshavare ska finnas upptagna med namn och namnteckningsprov
på särskild blankett. Blanketterna lämnas till ekonomiavdelningen.

FÖRORDNANDE AV ERSÄTTARE
För samtliga ordinarie attestberättigade ska ersättare utses. Dessa får endast attestera vid
ordinarie attestberättigades ledighet. Ersättare ska förordnas och meddelas på särskild
blankett.

Tillfälligt förordnande av ersättare meddelas på särskild blankett i ett exemplar, som senast
den dag från vilken förordnandet sker, ska lämnas till ekonomiavdelningen.
Ersättare har vid attestering samma ansvarsställning som ordinarie attestant.
Det åligger den som utser attestant att tillse att denne är väl förtrogen med gällande
attestbestämmelser och upplysa denne om det med uppdraget följande ansvaret.

DELEGATION
Delegeringsordning avseende ekonomiska frågor framgår av samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.

Förvaltningschefen har i enlighet med denna attestinstruktion rätt att utse namngivna beslutsoch behörighetsattestanter, samt rätt att besluta om eventuella kompletterande kontroller.
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Framtaget av
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Förvaltningschef
Antagen av

Flik

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-08

Bilaga till SBN §101/19

SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT-KOSTNADER/UTGIFTER
Attestsituation

Attestberättigad

HUVUDREGEL
Förvaltningschef
l. Inköp inom ramen för verksambetens normala drift, högst
400.000 kronor per inköpstillfälle.
Enhetschef bygglovenheten
2. Inköp inom ramen för verksamEnhetschef milj öenheten
betens normala drift, högst
100.000 kronor per inköpstillfälle. Enhetschef strategienheten
Planingenjör
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg
3. Inköp ur investeringsbudget inom
ramen för beviljat anslag, högst

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef milj öenheten
100.000 kronor per inköpstillfälle. Enhetschef strategienheten
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

Oavsett beloppsgräns måste
lagen om offentlig upphandling
följas.
UNDANTAG FRÅN
HUVUDREGEL
Undantag från beloppsgräns
Entreprenader och konsultationer
enligt avtal.

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef milj öenheten
Enhetschef strategienheten
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

Hyror enligt kontrakt

Budgetansvarig

Anmärkning
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Bilaga till SBN §101/19

Övriga kostnader

Budgetansvarig

Undantag från
budgetansvarsprincip m.m.
Arvoden till förtroendemän

Sekreterare vid
sammanträdet

Kurser, konferenser m.m. utanför
Europa.

Förvaltningschef

Bokföringsorder (rättelser och

Budgetansvarig

balanskonton).

Bokföringsfiler från
verksamhetssystem.

c/

Budgetansvarig

Efter beslut i
arbetsutskottet
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Bilaga till SBN §101/19

SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT - INTÄKTER / INKOMSTER
Attestsituation

Attestberättigad

Anmärkning

HUVUDREGEL
l. Inkomster

Budgetansvarig

UNDANTAG FRÅN HUVUDREGEL
l. Försäljning av inventarier
a. Avskrivna

Budgetansvarig

b. ej avskrivna inventarier med ett bokfört
restvärde upp till ett basbelopp

Budgetansvarig

c. ej avskrivna inventarier med ett bokfört
restvärde överstigande ett basbelopp

Budgetansvarig

SPECIFIKATION AV BEHÖRIGHETSATTESTRÄTT
Situation

Attestberättigad

Övriga utgifter

Budgetansvarig

Lönetransaktioner

Löneassistent

Anmärkning

Efter beslut av

budgetansvarig
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Samhällsbyggnadsnämnden

§109

Ärendenr PLAN.2019.1171

Beslut om planbesked för Sandbäck 4:18, Hansa PowerBridge Svenska
Kraftnät

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för ändring av detaljplan för
fastigheten Sandbäck 4:18 i Sjöbo. Etableringen av Hansa PowerBridge bedöms kunna
genomföras utan ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan, så länge ett nära
samarbete mellan Svenska kraftnät, Tekniska förvaltningen Sjöbo kommun och andra berörda
ledningsägare, samt Trafikverket, upprätthålls under den fortsatta processen framåt.

Sammanfattning
Svenska kraftnät har ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten Sandbäck 4:18 i Sjöbo,
som idag till viss del omfattas av den befintliga detaljplanen P44 - Detaljplan för Tryckaren 5
mm, Sjöbo kommun, antagen 1989. Den nya elförbindelsen mellan Tyskland och södra
Sverige - HansaPowerBridge - innebär att den markförlagda elkabeln kommer att dras
genom/under västra delarna av Sjöbo och berör således ett antal detaljplaner i utkanten av
tätorten.
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Föreslagen kabelsträchiing över Sandbäck 4:18 m fl fastigheter, samt kabelns möte med detaljplan P44.

L.
Justerandes sign

^

Utdragsbestyrkande

^

43(48)

SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-08

Motivering

Elkabeln löper under/i allmän platsmark hela sträckningen förbi västra Sjöbo, utan att beröra
någon kvartersmark. Därför är åtkomst garanterad ur markanvändningssynpunkt, och en
detaljplaneändring behövs ej. Främst löper elkabeln i Trafikområde (Ta), Gata och
cirkulationsplats, och en viss del under Park- eller Naturmark, samt på ett ställe korsar kabeln
under en GCM-väg. Vår bedöiiming är att kabeln inte kommer att påverka markanvändningen
ovan mark, och att dess åtkomst (för underhåll mm) inte behöver säkras genom ett u-område,
då kabeln inte löper över kvartersmark.
Beskrivning av ärendet

Detaljplanen P44 gäller för del av fastigheten Sandbäck 4:18. Om man ser till hela
kabeldragningen förbi västra Sjöbo, så påverkas fem olika detaljplaner. All mark som berörs
av kabeldragningen inom dessa detaljplaner, är dock allmän platsmark, med kommunalt
huvudmannaskap.

Ingen kvartersmark och inga byggrätter påverkas av kabelns sträckning. När det gäller
eventuella restriktioner ovanjord, ex träd osv, så får det föras en dialog mellan markägare
(främst kommunen)
och Svenska kraftaiät.

Svenska kraftnät använder en schaktfri metod där man trycker kabeln 5-10 meter under
rondellen, så att markytan inte påverkas. Markanvändningen ovanjord ska följaktligen inte
påverkas. De befintliga träden i rondellen, får inte skadas.
Fastigheten Sandbäck 4:18 är kommunägd. Väg 13 är Trafikverkets väg, genom vägrätt.
Trafikverket är också de som bevakar reservatet för den framtida järnvägen, som löper i östvästlig riktning ut vidare längs (söder om) väg 11 . Den framtida j ämvägsdragningen är ett
riksintresse, som i sin tur bevakas av Länsstyrelsen.
Etableringen av Hansa PowerBridge bedöms sålunda kunna genomföras utan ändring av
detaljplan, så länge ett nära samarbete mellan Svenska ta-aftnät, Tekniska förvaltningen Sjöbo
kommun, andra berörda ledningsägare och markägare, samt Trafikverket och Länsstyrelsen
(gällande riksintressen), upprätthålls under den fortsatta processen framåt. Dialog och
samarbete i detaljplaneringen samt projekteringsstadiet blir av yttersta vikt, då Hansa
PowerBridge korsar många av de kommunala VA-ledningama på västa-a sidan av tätorten,
samt bl a ^ärrvärmeledningar. Även kabelns korsning med busstunneln under väg 13, söder
om västra rondellen, får man beakta särskilt.

Magnetiska fält från den föreslagna elkabeln anses inte medföra negativ påverkan på
människor och deras hälsa. Detta for att Hansa Powerbridge är en likströmkabel, som därför
ger upphov till ett statiskt magnetfält. Ett statiskt fält orsakat av likström inducerar, till
skillnad från växelström, inga cirkulerande sfa-ömmar i kroppen, förutom vid rörelse i själva
fältet. Styrkan på likströmskablamas statiska magnetfält blir endast några p,T (mikrotesla) i
närheten av kabeln, vilket ska jämföras mot det naturliga och statiska j ordmagnetiska fältets
värde på ca 50 |LiT. Därför anses inte statiska magnetfält av denna nivå ha några negativa
hälsoeffekter.
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Omvärldsbevakning visar att varken Ystad kommun eller Hörby kommun planlägger för
Hansa PowerBridge-kabelns dragning genom de två kommunerna.
Beslutsunderlag och bilagor
Ansökan om planbesked, Affärsverket svenska kraftnät
Beslutet skickas till
Affärsverket svenska kraftnät
Sofie Bydell

FE5105,83877Frösön
sofie.bydell@svk.se
Trafikverket
trafikverket(%trafikverket. se

Länsstyrelsen
skane@lansstyrelsen.se
Fj ärrvärme verket
syd@solorbioenergi.com
Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen
Strategienheten, Marie Rosdahl
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Samhällsbyggnadsnämnden

§110 Ärendenr PLAN.2019.1170

Beslut om planbesked för Åsum 37:9, Hansa PowerBridge Svenska kraftnät
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten

Åsum 37:9 i Sjöbo. Etableringen av Hansa PowerBridge bedöms kunna genomföras utan ändring av
detaljplan eller upprättande av ny detaljplan, så länge ett nära samarbete mellan Svenska kraftnät,
Tekniska förvaltningen Sjöbo kommun och andra berörda ledningsägare, samt Trafikverket,
upprätthålls under den fortsatta processen framåt.

Sammanfattning

Svenska kraftiiät har ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten Åsum 37:9 i Sjöbo, som
idag till viss del omfattas av den befintliga detaljplanen P242 - Detaljplan för företagspark

Södra Åsum, Sjöbo kommun, antagen 2008. Den nya elförbindelsen mellan Tyskland och

södra Sverige - HansaPowerBridge - innebär att den markforlagda elkabeln kommer att dras
genom/under västra delarna av Sjöbo och berör således ett antal detaljplaner i utkanten av
tätorten.
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Föreslagen kabelsträchiing överÄsum 37:9 m fl fastigheter, samt kabelns möte med
detaljplan P242.
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Motivering

Elkabeln löper under/i allmän platsmark hela sträckningen förbi västra Sjöbo, utan att beröra
någon kvartersmark. Därför är åtkomst garanterad ur markanvändningssynpunkt, och en
detaljplaneändring behövs ej. Främst löper elkabeln i Trafikområde (Ta), Gata och
cirkulationsplats, och en viss del under Park- eller Naturmark, samt på ett ställe - vid
detaljplan P242 - korsar kabeln under en GCM-väg. Vår bedönming är att kabeln inte
kommer att påverka markanvändningen ovan mark, och att dess åtkomst (för underhåll mm)
inte behöver säkras genom ett u-område, då kabeln inte löper över kvartersmark.
Beskrivning av ärendet

Detaljplanen P242 gäller för del av fastigheten Åsum 37:9 m fl fastigheter. Om man ser till
hela kabeldragningen förbi västra Sjöbo, så påverkas fem olika detaljplaner. All mark som
berörs av kabeldragningen inom dessa detaljplaner, är dock allmän platsmark, med
kommunalt huvudmannaskap.

Ingen kvartersmark och inga byggrätter påverkas av kabelns sträckning. När det gäller
eventuella restriktioner ovanjord, ex träd osv, så får det föras en dialog mellan markägare
(främst kommunen)
och Svenska kraftnät.

Fastigheten Åsum 37:9 är privatägd. Väg 13 är Trafikverkets väg, genom vägrätt.
Trafikverket är också de som är ansvariga för GCM-tunnel under väg 13. Den befintligt
planlagda GCM-vägen och tunneln under väg 13 är inte utbyggda ännu. Exakt hur elkabeln
ska på lämpligt sätt passera GCM-vägen blir en viktig samordningspunkt för Svenska
kraftnät. Tekniska förvaltaiingen Sjöbo konunun samt Trafikverket.
Etableringen av Hansa PowerBridge bedöms sålunda kunna genomföras utan ändring av
detaljplan, så länge ett nära samarbete mellan Svenska kraftnät. Tekniska förvaltningen Sjöbo
kommun, andra berörda ledningsägare och markägare, samt Trafikverket och Länsstyrelsen
(gällande riksintressen), upprätthålls under den fortsatta processen framåt. Dialog och
samarbete i detaljplaneringen samt projekteringsstadiet blir av yttersta vikt, då Hansa
PowerBridge korsar många av de kommunala VA-ledningama på västra sidan av tätorten,
samt bl a fjärrvärmeledningar.

IVIagnetiska fält från den föreslagna elkabeln anses inte medföra negativ påverkan på
människor och deras hälsa. Detta för att Hansa Powerbridge är en likströmkabel, som därför
ger upphov till ett statiskt magnetfält. Ett statiskt fält orsakat av likström inducerar, till
skillnad från växelström, inga cirkulerande strömmar i kroppen, förutom vid rörelse i själva
fältet. Styrkan på likströmskablamas statiska magnetfält blir endast några |J.T (mikrotesla) i
närheten av kabeln, vilket ska jämföras mot det naturliga och statiska j ordmagnetiska fältets
värde på ca 50 p.T. Därför anses inte statiska magnetfält av denna nivå ha några negativa
hälsoeffekter.

Omvärldsbevakning visar att varken Ystad kommun eller Hörby kommun planlägger för
Hansa PowerBridge-kabelns dragning genom de två kommunerna.
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Beslutsunderlag och bilagor

Ansökan om planbesked, Affärsverket svenska kraftnät
Beslutet skickas till
Affärsverket svenska kraftnät

Sofie Bydell
FE5105,83877Frösön
sofie.bydell@svk.se

Fastighetsägare Åsum 37:9
Magdalena och Erik Hermelin

Södra Åsumsvägen 64-30, Åsums gård
27591 Sjöbo
Trafikverket

trafikverket(%trafikverket.se

Länsstyrelsen
skane@lansstyrelsea.se
Fj ärrvärmeverket
svd@solorbioenergi.com

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen
Strategienheten, Marie Rosdahl
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§111 Ärendenr STRA.2019.1548

Komplettering av sammanhållen bebyggelse för Everlöv
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget på sammanhållen bebyggelse
för Everlövs by.

Sammanfattning
I samband med beslutet 2018 avseende vad i kommunen som bedmöms vara sammanhållen

bebyggelse kom inte Everlöv med. Även om det i urspmngsbeslutet står att indelningen skall ses över
vart annat år så bedöms det lämpligt att komplettera redan nu för arbetet med översiktsplanen.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2018-04-17 riktlinjer för vad som skall anses vara sammanhållen
bebyggelse. Inom de områden som omfattas gäller delvis anra regler för bygglov avseende undantag
för lov- och anmälningsplikt. I samband med att antagandet glömde man att ta med Everiövs by i
beslutet.

För att ett område skall anses bedömas som samlad bebyggelse skall den:
- bestå av minst 3 byggnader

- byggnaderna skall finnas på minst två tomter

- tomterna skall gränsa till varandra eller endast skiljas åt av en väg, gata eller parkmark.
Samtliga dessa berör Everlöv.
Beslutsunderlag
Karta - förslag på avgränsning samlad bebyggelse for Everlöv.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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