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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

DJURSVIK 1:17, Ansökan bygglov för tillbyggnad av
gäststuga

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Per
Hultsved.

Totala avgiften för beslutet är 15 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-10-27 och beslut fattades 2021-12-15,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Villkor

Strandskydd råder på platsen och en strandskyddsdispens krävs för att åtgärden ska få
utföras. Ansökan om dispens har inkommit och handläggs separat i ärende STR.2021.596.

2. Ärendet
Ansökan gäller tillbyggnad av ett befintligt gästhus. Gästhuset byggs till med 37 m2 och får
därmed en total byggnadsarea på 87 m2.

De tillkommande delarna i byggnaden förses med sovrum, kök och ett uterum. Höjd, fasad
och takbeklädnad anpassas till det befintliga.

Då marken är kuperad krävs även vissa markförändringar för att genomföra byggnationen.
På södra sidan där huset förlängs med 2,6 meter krävs att marknivån sänks lokalt med ca
1 meter.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. I översiktsplanen pekas området ut som
landsbygd och att karaktären ska bevaras. Området är ett äldre fritidshusområde som är
relativt tätt bebyggt.
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Grannar har fått möjlighet att yttra sig om ansökan. En erinran har inkommit där granne
anser att tillbyggnaden skymmer en del av dennes sjöutsikt och även påverkar kvällssolen,
vilket skulle resultera i att värdet på dennes fastighet sjunker.

Samma granne har också efter kommunicering av förslag till beslut återkommit med foton
som visar dennes sjöutsikt där man också kan utläsa att den till stor del eller helt kan
försvinna till följd av tillbyggnaden.

Fastigheten ligger inom strandskyddat område och en strandskyddsdispens är nödvändig
för att kunna utföra byggnationen. En ansökan om dispens har inkommit och handläggs
separat i ärende STR.2021.596.

Skäl till beslut

I enlighet med 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges utanför planlagt område om åtgärden

   1. inte strider mot områdesbestämmelser,
   2. inte förutsätter planläggning
   3. uppfyller de krav gällande natur och kulturvärden som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2
§ första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte
har prövats i områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelserna i översiktsplanen syftar till en landsbygdsbebyggelse som följder
den befintliga karaktären. Området är idag ett fritidshusområde som är relativt tätt bebyggt.
Planerad tillbyggnad följer den befintliga utformningen på byggnaden och den utökade
byggnadsarean bedöms inte vara i sådan stor omfattning att det skulle strida mot
områdesbestämmelserna.

Man har valt att använda samma material och kulörer som redan finns på huset idag och
anpassa nockhöjden till den befintliga nocken.

En granne har inkommit med en erinran mot förslaget där denne anser att tillbyggnaden
skymmer en stor del av eller hela sjöutsikten och även påverkar kvällssolen, vilket skulle
resultera i att värdet på dennes fastighet sjunker. Med tanke på att området är relativt tätt
bebyggt idag är sjöutsikten inte en självklarhet för alla i området även om närheten till
vattnet finns generellt i hela område. Närmaste granne har idag, enligt inskickade foton, en
liten sjöutsikt mellan den aktuella byggnaden och huvudbyggnaden på fastigheten Djursvik
1:17, som genom tillbyggnaden helt eller till stor del försvinner. Man kan utifrån fotona anta
att sjöutsikten begränsas kraftigt även på grund av växtligheten under sommartid.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förlusten av den marginella sjöutsikten
inte är en sådan betydande olägenhet att bygglov ska nekas.

Därmed görs bedömningen att det finns förutsättning att bevilja bygglov för tillbyggnaden
enligt ansökan.

Upplysningar

Strandskyddsdispens krävs innan åtgärden får utföras.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
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Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag
Fasad- och planritning
Situationsplan
Grannyttrande med erinran

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägare till Djursvik 1:18
Kontrollansvarig

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighetsägare till:
Djursvik 1:4, 1:12, 1:13, 1:14, 1:19, 1:24 och 1:37

http://www.oxelosund.se
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.

Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Från: Christian Ölwing
Till: Strömberg Stéphanie
Ärende: BYGG.2021.373
Datum: den 23 november 2021 10:08:55

Hej, 

bifogar bildbevis. Skull även som tidigare sagt förstöra kvällsol.

Mvh 

Christian Ölwing 

mailto:christian.djursvik@icloud.com
mailto:stephanie.stromberg@oxelosund.se


Skickat från min iPhone



Från: Karel lajka
Till: Strömberg Stéphanie
Ärende: BYGG.2021.373
Datum: den 23 november 2021 09:57:47

Hej Stephanie,

Fick erat brev om att ni beviljat bygglovet och har läst motiveringen vilken är väldigt skev i min mening.’

Detta är min permanentbostad och utbyggnaden skulle förstöra i princip all sjöutsikt i väster för mig och vid en
eventuell utbyggnad kraftigt försämra värdet både på fastigheten samt min trivselfaktor.

Jag ser sjön från köksfönstret, en av mina uteplatser mm och allt detta skulle försvinna.

Således godtar jag ej nämndens beslut och om ej detta räcker så önskar jag att vi träffas här hos mig så att du
själv får se.

Vänligen återkoppla detta mail.

Mvh

Christian Ölwing

mailto:karellajka10@gmail.com
mailto:stephanie.stromberg@oxelosund.se


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christian Ölwing <christian.djursvik@icloud.com> 
Skickat: den 26 oktober 2021 09:42
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: BYGG.2021.373

Hej,

Motsätter mig Ärendenr: BYGG.2021.373, Fastighet 1:17 inskickade
bygglovsansökan.

Denna utbyggnad skulle kraftigt påverka min utsikt åt väster där jag idag ser vattnet
samt påverka min kvällsol.
Skulle även påverka fastighetens värde.
Mao så är jag absolut emot detta!

Mvh

Christian Ölwing
Djursvik 1:18
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag

Detaljplan för Norra Infarten till SSAB Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för rubricerat
område.

2. Sammanfattning
Efter en tids dialog med kommunen inkom SSAB den 1 december med en begäran om
planbesked för en ny väg in till den norra delen av deras verksamhetsområde, den så
kallade Norra infarten. Beroende på vilken sträckning som väljs för vägen kan gällande
detaljplaner behöva ersättas eller ändras. Eventuell detaljplan finansieras av beställaren.

En detaljplan för Norra infarten vann laga kraft 2008, men med anledning av företagets
omställning till en skrotbaserad tillverkningsprocess och därigenom tyngre lastade lastbilar,
kan vägen behöva få en ny flackare sträckning än gällande detaljplan medger.

Kommunens pågående detaljplanering för avstyckning och försäljning av befintliga
arrenden ute vid Aspa gård är beroende av en klimatanpassad tillfartsväg. Brannäsvägen
är lågt belägen på sträckan över Aspagärdet varför det i planprocessen kommer att prövas
om en anslutningsväg mot Aspaleden via Norra infarten kan vara en lösning.

Hur och var vägen ansluts till Aspaleden påverkar möjligheten att anlägga det så kallade
”Aspaspåret”, en i detaljplan säkerställd möjlighet till en järnväg längs Aspaleden. Den nya
vägsträckningen riskerar att hamna i konflikt med en tänkt bangård på Aspagärdet.

Norra infarten förutsätts kunna bli utpekad led för farligt gods, inte minst med anledning av
SSAB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att lagra LNG, flytande
metangas, på sitt verksamhetsområde med tillkommande lastbilstransporter.

En ny detaljplan skulle ha till syfte att möjliggöra för en nordlig infart till SSAB och som
därtill kan fungera som en klimatanpassad (översvämningssäkrad) alternativ
vägförbindelse ut till Aspa, Brannäs och Kölshalsen.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram baserat på ett avgräns-
ningsområde som rymmer flera olika vägdragningar, se mer under Ärende. Kommunens
preliminära bedömning är att detaljplanen inte riskerar leda till betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen bedöms kunna påverka bullernivå, naturvärden, kulturmiljö- och landskaps-
bilden; i vilken utsträckning får klargöras under planprocessen.
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3. Ärendet

Avgränsningsområde

Avgränsningsområde för eventuell ny detaljplan. Ett utdrag ur planmosaiken med detaljplan
Stadsplan för Aspa ifrån 1979 till vänster och Del av Stora Bullerstenen m fl ifrån 2008 till
höger. Aspaleden och ”Aspaspåret” syns i nedre delen av bilden, med SSAB:s långa
byggnad H2 till höger. Blått är industri, brunt är trafikområde (järnväg i det nedre), grönt/vitt
är allmän plats natur och väg. Övrig mark är ej tidigare planlagd och saknar idag detaljplan.

Avgränsningsområdet för ny detaljplan omfattar delvis mark som kan komma att
översvämmas ifrån havet, havsnivån +2,0 m i RH2000 ses här ovan. Planprocessen ska
pröva om en klimatanpassad (översvämningssäkrad) alternativ väg till Brannäsvägen
(i övre delen av kartbilden) kan uppnås genom att ansluta till Norra infarten.

Hamnläge på Brannäs

Vid kommunens planläggning av arrenden vid Aspa har Länsstyrelsen påtalat att
kommunen behöver beakta hur denna påverkar transporter till och från det utpekade
hamnläget vid Getnäsudden längst ut på Brannäs. Den potentiella hamnen är av
riksintresse och dess tillkomst får i nuläget inte försvåras. Norra infarten kan föras fram
som en första etapp på en industriväg ut till en, idag ej efterfrågad, hamn ute på Brannäs.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse_2021-12-06

Undersökning om betydande miljöpåverkan_2021-12-06

Nils Erik Selin Göran Deurell
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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Datum
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan
för

Delar av Stora hummelvik 1:8, Aspa 2:8 Aspa 2:10 &
Oxelö 7:32 (Norra Infarten)

Gällande
planer

Detaljplan Förslag till stadsplan för Aspa ifrån 1979 även kallad
0481-P79/2 (Dp1724)

Detaljplan för del av Stora Bullerstenen 1:8, m fl ifrån 2008 även kallad 0481-
P08/1 (Dp1821)

Området är i delar tidigare ej planlagd

Utdrag ur planmosaik med stadsplan för Aspa ifrån 1979 till vänster och del
av Stora Bullerstenen m fl till höger. Kvartersmark för industrianvändning i
blått, järnväg i grått och allmänplats för vägar och natur vitt respektive grönt.
SSAB verksamhetsområde med byggnaden H2 syns till höger i bild.
Området uppe centralt i bild är tidigare ej planlagd.

Avgränsningsområde för ny detaljplan anges med streckad svart linje.
Befintliga vägar är i söder Aspaleden och i norr Brannäsvägen.
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I gällande översiktsplan är avgränsningområdet (se karta nästa sida)
huvudsakligen angivet som verksamhetsmark och till en mindre del som
grönområde "Vivestaängen", en viktigt grön buffertzon mot industrin.

Planens
syfte

Planen syftar till att möjliggöra för en nordlig infart till SSAB och som därtill
kan fungera som en klimatanpassad alternativ vägförbindelse ut till Aspa,
Brannäs och Kölshalsen.

Befintliga
förhålland
en

En nordlig infart till SSAB har länge varit under diskussion och getts olika
möjligheter till förverkliganden genom detaljplaner både 1979 och 2008. På
grund av att företagets omställning till en skrotbaserad tillverknings-process
aktualiseras nu behovet av infarten. Skrothanteringen innebär dock tyngre
transporter vilket gör att det kan behöva prövas andra vägsträck-ningar än
vad som har stöd i nu gällande detaljplaner.

Oxelösunds kommuns arbete med att ta fram en detaljplan för att kunna
stycka- och sälja av befintliga arrenden samt tillskapa nya bostäder vid Aspa
och Aspa Gård kräver en klimatanpassad väg ut till området. I plan-arbetet
för Norra infarten ska det undersökas om kommunen genom en
anslutningsväg kan koppla samman området med Aspaleden och därmed
skapa en alternativ väg till den lågt belägna Brännasvägen.

Teknisk
infrastrukt
ur

VA-utbyggnad till Aspa-området förutsätts ske längs Brännäsvägen, till en
anslutningspunkt i Vivesta. SSAB är redan försörjd eller planeras få tillräcklig
tekniskt infrastruktur på annat håll inom verksamhetsområdet.
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Avgränsningsområde för ny detaljplan markerad med svart linje, med SSAB till höger.

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Ja Beroende på vägens sträckning och utformning
kan vägområdet komma att strida mot en eller
flera detaljplaner.

I gällande detaljplaner möjliggörs ävenför ett
järnvägsspår, det så kallade "Aspaspåret", som
beroende av vägens sträckning och utformning
kan bli mer eller mindre svårt att förverkliga.
Järnvägsreservatet är inte av riksintresse men
pekas ut i översiktsplanens karta över
kommunikationer och transport på sidan 50.

En nordlig infart till SSAB har stöd i
översiktplanen.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej Detaljplanen möjliggör ändrad sträckning för
redan detaljplanerad väg. Intrång på åkermark
undviks så långt det är möjligt.

Påverkas riksintressen

Nej Hela Oxelösund omfattas av riksintresse för
Högexploaterad kust. Vattnet utanför Oxelö-
sundshalvön omfattas av riksintresse för
Yrkesfisket. Inget av dessa bedöms påverkas.

Planområdet avrinner mot Stjärnholmsviken i
vilken riksintresse för Naturvård "Strandstuviken
naturreservat" är beläget norr om kommun-
gränsen, 1250 meter ifrån vägen och 590 ut
ifrån mynningen ifrån dagvattendiket. Påverkan
på riksintresset bedöms litet givet det stora
avståndet Samma vatten är även Riksintresse
för friluftslivet vilket inte bedöms påverkas.

Vägen i detaljplanen bedöms kunna utgöra
första delen av en väg till ett framtida hamnläge
vid Getnäsudden längs ut på Brannäshalvön
varför Riksintresse för Utvecklingsområde Hamn
bedöms påverkas positivt av planförslaget.
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Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej

Om JA på föregående rad.

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliserings-
alternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts.

Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.

Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

- Om NEJ = Inte aktuellt

Varför har platsen valts framför
andra alternativ.

Vägen behöver koppla ihop farligt gods-leden
Aspaleden med norra delarna av SSAB:s
verksamhetsområde. Det finns inga relevanta
alternativ.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Det är inte sannolikt att detaljplanen skulle
innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.

Påverkas strandskydd Nej

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Kanske Beroende på valet av sträckning berörs område
inom grönkil och utkanten av ett 1,5 hektar stort
naturområde kallat "Himlabacken" som i Natur-
vårdsplanen pekas ut som mycket värdefullt.

Enligt Artportalen.se har 2 nära hotade växtarter
noterats år 2006 inom avgränsningsområdet:
Svinrot och Vanlig klofibbla - den förra hotad av
igenväxande åkermarker. Den starkt hotade
(VU) fågelarten Grönfinken och den hotade (VU)
Gråtruten samt 6 andra nära hotade fågelarter,
däribland Gulsparv, har siktats inom
avgränsningsområdet senaste 5 åren. Inga
skyddade fynd finns inom området.

Naturvärdesinventering kan kan bli nödvändigt.

3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

Ja Vägen berör eller stryker tätt intill, de två
möjlliga fornlämningarna L1982:1765 -
lägenhetsbebyggelse, RAÄ-nummer Oxelösund
83, ofullständigt utredd på grund av snö vid
inventeringstillfället eller L1984:3823 -
lägenhetsbebyggelse, RAÄ-nummer Oxelösund
43:1 beroende på valet av sträckning.

Ytterligare påverkan på fornlämning "Öster Aspa
gamla tomt", L1984:3200 - Bytomt/Gårdstomt
bör kunna undvikas. Den är delvis belägen inom
exploaterad del av SSAB:s verksamhetsområde.



5 (6)

Datum

den 6 december 2021 PLAN.2021.11

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej Eventuell påverkan bedöms som liten. Vägen
kommer snarare att öka tillgängligheten till
rekreation och naturupplevelser på Brannäs.

Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Nja Beroende på väl av sträckning kan vägen bli väl
synlig i landskapet. Flera studerade alternativ
kommer inte att innebära någon större påverkan
på landskapsbilden.

5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej Vägen bör kunna utformas som en klimatsäkrad
alternativväg till den lågt belägna
Brannäsvägen.

Avgränsningsområdet för ny detaljplan omfattar
delvis mark som kan komma att översvämmas
ifrån havet. Havsnivån +2,0 m i RH2000 nedan.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Kanske I detta tidiga skede kan det inte uteslutas.
Frågan kommer att behöva studeras närmare i
planprocessen.

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej Nej det är inte sannolikt att marken är förorenad.

Det handlar om skogs och- till en mindre del
åkermark.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Ja Vägen förutsätts bli utpekad till primär väg för
farligt gods. Avståndet till bostäder är större än
riskhänsynsområdet 150 meter ifrån vägen.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Ja En väg för farligt gods får antas kunna nedföra
detta vid en olyckshändelse.

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Ja Vägen kan ge upphov till ökat trafikbuller. Det är
lite drygt 300 meter till närmaste bostäder.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Kanske I några studerade alternativ påverkas jordbruks-
mark. En del av jordbruksmarken är sedan
tidigare planlagd för väg, järnväg eller industri
andra delar faller helt utanför detaljplan.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nej Försumbart.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej
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Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej Det handlar om en annan sträckning av en
redan i detaljplan möjliggjord väg. Försumbart.

Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej Kommunen bedömer att vägutbyggnaden som
möjliggörs av detaljplanen, knappt 900 lång som
mest, är av sådan begränsad omfattning och med
så lokal påverkan att vägen i sig själv inte bedöms
innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Det finns förutsättningar för och alternativ kommer
att utredas för att undvika påverkan på jordbruks-
mark och möjliga fornlämningar. Den samman-
vägda bedömningen av faktorer som trafikbuller,
risker med farligt gods, geoteknik, naturvärden och
inverkan på landskapsbilden är att detaljplanens
miljökonsekvenser är av så begränsad omfattning
att en MKB inte behövs.

Beslut

Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6 § 7

Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:

· Inom avgränsningsområdet finns jordbruksmark. I några
studerade sträckningsalternativ går vägen över tidigare ej
detaljplanerad jordbruksmark.

· Vägen bedöms trafikeras av mycket tunga transporter och
transporter med farligt gods.

Omständigheter som talar emot en betydande miljöpåverkan:

· Vägen är begränsad i sin längd till högst 900 meter och
kommer bara att ha ett körfält i vardera färdriktningen.

Vägens konsekvenser är lokala och bedöms kunna
minimeras genom ett väl underbyggt val av sträckning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande inte leder till någon betydande miljö-
påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte
upprättas.

Checklista utförd 2021-12-06 14:09:47

Göran Deurell
planarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag

Begäran om planbesked för Peterslunds förskola Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för rubricerat
område.

2. Sammanfattning
2019-07-05 ansökte Kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av
Utbildningsförvaltningen, om förhandsbesked för ny förskola på fastigheten Stjärnholm
5:37 i Peterslund som ett led inför uppdatering av detaljplan i området.

Platsen för förskolan har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och KSF Fastighet
tillsammans föreslagit utifrån närhet till Peterslundsskolan samt närhet till och möjlighet för
hållbara transporter, både buss och cykelvägar finns i nära anslutning. Platsen innebär inte
att jungfrulig mark tas i anspråk annat än genom att förskolan får tillgång till skog på sin
egen gård vilket bedöms vara ett stort värde för barnen.

Beslut om att bevilja förhandsbesked fattades 2019-08-29 med stöd av PBL 9 kap 31c §
med en avvikelse från gällande detaljplan som föreskriver att området till största del ska
användas som park, och i en mindre del för en mindre kiosk eller liknande.

Detta efterföljdes av ansökan om bygglov 2021-07-15 där man utgick från det beviljade
förhandsbeskedet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov 2021-11-17 §
69. Det är vid denna tjänsteskrivelses datum oklart om bygglovet kommer få laga kraft
eller överklagas.

Med utgångspunkt i att skapa en långsiktighet kring förskolans placering, utformning och
utvecklingsmöjligheter är det viktigt att en detaljplan tas fram för att reglera just dessa
frågor. Möjligheten att bilda en egen fastighet för förskolan begränsas också av nu
gällande detaljplan. Kommunstyrelsen gav därför kommunchefen i uppdrag att begära
planbesked för rubricerat ärende 2021-10-27 § 152. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till att planbesked nu begärts och anser att det
är av största vikt att en ny detaljplan tas fram för området.

Inför planbesked har undersökning om betydande miljöpåverkan tagits fram av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen
inte kommer leda till en betydande miljöpåverkan. En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
behöver därför inte upprättas.
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3. Ärendet

Området ses på flygbilden ovan mellan Sundavägen i sydväst och Peterslundsskolan i nordost,
avgränsad av en streckad orange linje.

Infarten till området är tänkt från Lingonvägen i sydost. Utifrån synpunkter som inkommit i
bygglovsprocessen har förskolans område justerats för att hamna längre från grannarna på
Nyponvägen i norr och istället blivit mer utdraget åt väster än vad som ursprungligen var
tänkt.

Genom området passerar idag en
cykelväg som dras om till följd av
etableringen av en förskola på
platsen. Området har en mycket god
tillgänglighet med cykel och buss
vilket är en starkt bidragande orsak
till att platsen föreslogs.

I samband med att en ny förskola
uppförs i området försvinner den
delen av verksamheten från
Peterslundsskolan. Genom att ha
kvar förskoleverksamhet i
närområdet underlättas för de
medborgare som har barn inom både
förskola och skola.

Till höger: Situationsplan för förskolan
från bygglovet.
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling)

 Undersökning om betydande miljöpåverkan

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)

KSF MEX (för kännedom)

KSF Fastighet (för kännedom)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
0155-383 44
christoffer.karlstrom@oxelosund.se

Länsstyrelsen Södermanlands län - Epost
sodermanland@lansstyrelsen.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan för

Peterslundsängens förskola, del av Stjärnholm 5:37

Gällande planer

04-OXS-130 Stadsplan för Nyängen, upprättat 1973. Området
är planlagt som allmän plats, park eller plantering samt ett
område för handelsändamål, tänkt för en liten kiosk.

04-OXS-155 Stadsplan för Peterslund (Södra delen) upprättat
1974. Området är planlagt som allmän plats, park eller
plantering.

Planens syfte

Peterslundsängens förskola har beviljats förhandsbesked som
vunnit laga kraft. Utifrån det har det även ansökts om bygglov.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fastighetsreglering, att
styra upp förskoletomten planmässigt och göra det tydligare
vad som får göras i området och underlätta vid förändringar av
förskolans verksamhet inom planområdet.
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Befintliga förhållanden

Området ligger mellan Sundavägen i sydväst och
Peterslundsskolan i nordost. Marken består idag av gräsmatta
och en bit av en skogsdunge som också ska ingå i förskolans
gård. Genom området går en gång- och cykelväg som behöver
dras om till följd av nybyggnationen. Tänkt tillfart till
planområdet sker via Lingonvägen.

Teknisk infrastruktur

Det finns enligt uppgift inga hinder att ansluta fastigheten på
befintligt vatten-, dagvatten- och avloppsnät i närheten.
Fjärrvärme finns närmast i Blåbärsvägen. Kapacitet eller om
förskolan är tänkt att anslutas är ej utrett.

Undersökningsområdet. I nordost finns Peterslundsskolan vars förskoleverksamhet är tänkt att flytta för att
göra plats för att utöka skolverksamheten.

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Nej Området är markerat som stadsbygd i gällande
översiktsplan.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej Planområdet består till största del av gräsmatta,
ingen jungfrulig mark tas i anspråk för
byggnation. Infrastruktur finns i området både
vad gäller vägar och VA. Det är även nära
busshållplats och har goda kopplingar till
kommuns gång- och cykelvägnät.

Påverkas riksintressen
Nej Hela Oxelösund omfattas av riksintresset

högexploaterad kust. Då projektet sker i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse och inte är
kustnära bedöms inte riksintresset påverkas.
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Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej Planen ska endast tillåta förskola med
tillhörande ytor.

Om JA på föregående rad.

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliserings-
alternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts.

Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.

Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

Om NEJ = Inte aktuellt

Varför har platsen valts framför
andra alternativ.

Närhet till befintlig infrastruktur, närhet till
Peterslundsskolan och närhet och möjlighet för
hållbara transporter. Platsen används dessutom
inte i någon större utsträckning till något annat
och är inte jungfrulig och den ger förskolan ska
tillgång till skog på gården.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Dagvattenutredning ska enligt bygglovet tas fram
inför startbesked. MKN för buller och luft bedöms
inte påverkas av verksamheten.Oxelö Energi har
yttrat sig på bygglovet och anser att dagvattnet
ska fördröjas på fastigheten innan det släpps ut
på det kommunala nätet.

Påverkas strandskydd Nej

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Nej Berör i huvudsak gräsmatta. Naturen i området
ska vara kvar men kan påverkas på så sätt att
den tillgängliggörs för förskolebarnen.

En sökning i SLUs artdatabank ger inga
indikationer på värdefulla arter i närområdet.

3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

Nej Det finns inga dokumenterade fornlämningar i
området, ej heller annan värdefull kulturmiljö.
Området är typiskt för 1970-talets
småhusbebyggelse.

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej Gräsmattorna i området nyttjas inte i någon
större utsträckning för friluftsliv. Vintertid finns
här ibland skidspår. Förskolan kommer endast ta
en begränsad del i anspråk av den stora areal
gräsmatta som finns i området.
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Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Nej Bebyggelsen möts både i ost och norr av
radhusbebyggelse och planeras bli två våningar.
Den bedöms därmed smälta väl in i nuvarande
landskapsbild.

5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Planområdet har i den södra delen ett mindre
lågområde. Åt nordväst finns ett större
sammanhängande lågområde.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Ja Ytan är relativt plan men med ett stort lerdjup.
Pålning förmodas. Visst geotekniskt underlag har
tagits fram inför bygglovet.

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej Området är provtaget. Endast kobolt översteg
KM i två provpunkter men med så liten marginal
att det inte bedöms som någon risk. Kadmium
och krom överskrider riktvärdet för MRR i flera
punkter så om återanvändning av massor
planeras behöver en anmälan göras till
tillsynsmyndigheten. Detta hanteras i bygglovet.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej Inget farligt gods passerar området.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Nej Biltrafiken kan förvisso förväntas öka i och med
att skolans kapacitet utökas men hastigheten är
låg och borde inte ge upphov till några större
bullerökningar, jämfört med dagens läge. Utifrån
avstånd till Sundavägen och uppmätt ÅDT
bedöms riktlinjer för buller kunna hållas.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Nej Att planlägga för förskola på gräsmatta och i
anslutning till skogsdunge och befintlig
infrastruktur (väg, VA) får anses vara god
hushållning med naturresurser.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nej Ej verksamhet med utsläpp

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej Dagvattnets möjlighet till infiltration är sannolikt
låg då marken till största del består av lera.
Dagvattenutredning ska enligt bygglovet tas fram
inför startbesked. Oxelö Energi har yttrat sig på
bygglovet och anser att dagvattnet ska fördröjas
på fastigheten innan det släpps ut på det
kommunala nätet.
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Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej Planen omfattar i huvudsak mark som idag är
gräsmatta. Dessutom tillåts endast skolverksamhet
vilket inte har någon större omgivningspåverkan i
form av till exempel buller eller luftföroreningar. Ett
genomförande kan inte antas leda till en betydande
miljöpåverkan.

Beslut

Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6 § 7

Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan:

· -

Omständigheter som talar emot en betydande miljöpåverkan:

· Marken som planeras är i huvudsak gräsmatta

· Bebyggelsen bedöms inte påverka landskapsbild eller
historiska samband

· Verksamheten bedöms inte ha någon betydande
omgivningspåverkan

· Platsen är vald utifrån att infrastruktur redan finns på platsen,
både avseende teknisk och trafikinfrastruktur.

· Marken har redan provtagits och inga föroreningar över KM
har påträffats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande inte leder till någon betydande
miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Checklista utförd 2021-11-12

Christoffer Karlström
Planarkitekt
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Delegations- och verkställighetsordningen är ett dokument som regelbundet ses över och
revideras. Delegations- och verkställighetsordningen har redan justerats och antagits av
nämnden inför 2022.

På grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen ytterligare
revideringar inför 2022.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över tillsynsansvar
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Tillagd text är markerad i grönt.

3. Ärendet
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förvaltningen utgått ifrån Social- och omsorgsnämndens tidigare delegations- och
verkställighetsordning.
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Förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning
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1. Om delegation i allmänhet  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom 
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. 
 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna 
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedöm-
ningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 
 

2. Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en 
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande  
driften av verksamheten. 
 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och 
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas. 
 

3. Undantag från delegation  
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 
 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
 fullmäktige har överklagats. 
 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 
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4. Villkor för delegation och anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, 
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin 
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. 
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör  
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska 
följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 
-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 
-  beslutets innehåll i korthet.  

5. Vidaredelegation  
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut  
att vidaredelegera ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både  
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och till den delegat som delegerat beslutanderätten. 
 

6. Övergång av delegationsrätt  
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid 
förfall för delegat, till närmast högre befattning. 
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7. Förkortningar  

A. Delegater:  
FCH Förvaltningschef 
BLH Bygglovhandläggare 

DSO Dataskyddsombud 

HL Handläggare 

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

PLH Planhandläggare 

PGP Projektledare Gata Park 

GDPRS GDPR samordnare 

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  
B. Lagar och förordningar 

AF Avfallsförordningen (2020:614) 
 

AL Arkivlag (SFS 1990:782) 
 

ANL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
 

BFS Boverkets författningssamling 
 

BBR Boverkets byggregler 
 

EKS Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder) 
 

FAOKL           Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  
 

FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1971:762) 
 

FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) 
 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 
 

FOO Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) 
 

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 
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KL Kommunallagen (SFS 1991:900) 
 

LBFF Lag om byggfelsförsäkring m.m (SFS 1993:320) 
 

LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
 

LF                   Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129) 
 

LFAB              Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  
 

LFHM Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö 
 

LGS Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929) 
 

LIVSFS Livsmedelverkets föreskrifter 
 

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24) 
 

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
 

LSI Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) 
 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 

MFA Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
 

MTF                Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling 
 

OL Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)  
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)  
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

RF Renhållningsordning för Oxelösunds kommun 
 

SSL Strålskyddslag (SFS 1988:220) 
 

TF Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409) 
 

TRF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
Allmänna ärenden 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Organisation     

 Nämndens övergripande organisation av verksamheterna FCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden MSNO MSNOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 

FCH  V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH  V Får vidaredelegeras 

 Ombud     

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra 
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar 
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen 

FCH MSNO D KL 6 kap 6 § 

 Brådskande ärenden     

A.3 Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

MSNO MSNOV D KL 6 kap 39 § 

 Arkiv     

A.4 Beslut om gallring av nämndens handlingar FCH  D AL 10 § 

A.5 Fastställande av dokumenthanteringsplan FCH  D AL 10, 16 § 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Överklagan och omprövning     

A.6 Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.7 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.8 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24 
gällande överklagan 

Aktuell delegat FCH D  

 Sekretess     

A.9 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning 
av allmän handling med förbehåll 

FCH  D TF 2 kap § 4,6,7,9-11 
samt OSL kap 15-43 

 Yttranden     

A.10 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet 
ej delegerats till annan 

FCH  D Gäller ej ärenden av 
principiell betydelse 

 Representation och uppvaktningar     Kommunens 
Personalhandbok 

 500 - 4 000kr FCH MSNO V  

 4 001 - 8 000kr MSNO MSNOV V  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Ekonomi     

 Fördelning av tilldelade investeringsmedel     

A11 < 500 000 FCH  V  

A.12 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa FCH  D  

 Taxor och avgifter     

A.13 Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av 
kommunfullmäktiges fastställd taxa 

PGP  
FCH 

D  

A.14 Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa 

PGP  
FCH 

D  

A.15 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor FCH  D  

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda MNSO MSNOV V  

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda FCH GCH V  

 Övrigt     

A.16 Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som  
halkbekämpning på det kommunala vägnätet 

PGP FCH D  
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8. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning   
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt. 
 
Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)  
emot eller besluta om anstånd med avgörande av ärende. 
 
Delegationen innefattar rätt 
• att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 
• 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket. 
• att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa  

bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL). 
• att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i 

sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL). 
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 § 

förvaltningslagen. 
• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen. 
9. Bygglovsärenden 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B Bygglovsärenden     

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ 
PBL i följande ärenden: 

BLH FCH D  

 a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, 
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. 

b. Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk 
eller industri. 

c. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
PBL 9 kap 9§ 
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d. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation 
eller därmed jämförliga byggnader. 
 

e. Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver 
upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny 
prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 
Med hänvisning till 9 kap 30-32§§ (permanent åtgärd säsong) 

 f. Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat 
ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3a 

 g. Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3b 

 h. Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder 
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

   PBL 8 kap 2 § första 
stycket 3 c och 8 § 
första stycket 2c 

 i. Ärende om att i område med värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk 
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den sträckning 
som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelse 

   PBL 8 kap första 
stycket 2b 

 i. Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea 
eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 

 j. Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p2)  
fasta cisterner (p4) samt murar och plank (p7) 
 

   PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

1-2 §§ 

 k. Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.    PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

3-4 §§ 
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B.2 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt 
annan författning. 

BLH FCH D PBL 9 kap 10 § 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.3 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL. BLH FCH D PBL 9 kap 11-13 §§ 

B.4 Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov BLH FCH D PBL 9kap 14 § 

B.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. 
Beslut om villkorade lov enligt PBL 9 kap 36-38§§ 

BLH FCH D PBL 9 kap 19 § 
PBL 9 kap 36-38§§ 

B.6 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

BLH FCH D PBL 9 kap 27 § 

B.7 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 § 
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på 
omgivningen. 

BLH FCH D PBL 9 kap 33 § 

B.8 Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden 
att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en 
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan 
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

BLH FCH D PBL 10 kap 
PBL 9 kap 22§ 

B.9 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats BLH FCH D PBL 10 kap 4 § 

B.10 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

BLH FCH D PBL 10 kap 13 § 

B.11 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 1 
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B.12 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 2 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.13 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
 
• Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är 

sakkunnig eller kontrollansvarig. 
• Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
• Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs. 
• Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

BLH FCH D PBL 10 kap  
23-24 §§ 

 Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
 
• Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
• Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 § 

B.14 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. 

BLH FCH D PBL 10 kap 27 § 
och 11 kap 8 § 

B.15 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. BLH FCH D PBL 10 kap 18 § 

B.16 Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

BLH FCH D PBL 10 kap 29 § 

B.17 Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 
i 10 kap. 34-37 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 10 kap  
34-37 §§ 
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B.18 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 § 

B.19 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde 
enligt 11 kap. 9 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 9 § 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.20 Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet. 

BLH FCH D PBL 11 kap 17 § 

B.21 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt 
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget. 

BLH FCH D PBL 11 kap 18 § 

B.22 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas 
med vite 

BLH FCH D PBL 11 kap  
30-32 §§ 

B.23 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 1 

B.24 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 2 

B.25 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 
11 kap 34 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 34 § 

B.26 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap11 
och 11 kap 35 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 35 § 

B.27 Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt10 kap 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 39 § 
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B.28 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens 
plan- och bygglovtaxa. 

BLH FCH D PBL 12 kap  
8-11 §§ och 

kommunens plan- 
och bygglovtaxa 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.29 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 § och  
5 kap 9 § 

B.30 Beslut om 
• längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF. 
• anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF. 
• användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med 

tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ PBF. 

BLH FCH D BFS Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(2011:12) om 

hissar och vissa 
andra motordrivna 

anordningar, H 
 

B.31 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör 
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. 

BLH FCH D PBF 5 kap  
1-7 §§ samt 
PBL 11 kap  

19-20 §§ 

B.32 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl). 

BLH FCH D BFS 2009:5 ÖVR 85 

 

B.33 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

BLH FCH D BFS 2010:29 BBR 
17 

B.34 Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 

BLH FCH D BFS 2008:8 
BFS 2010:28 EKS 

7,2 § 
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synpunkt. 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.35 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D LBF 2§ samt PBL 9 
kap 4-4c§§ 

 

 
10. Planärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C Planärenden     

C.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

PLH FCH D PBL 5 kap  
2 och 5 §§ 

C.2 Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader. 

PLH FCH D PBL 5 kap 4 § 

C.3 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap  
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

PLH FCH D PBL 6 kap 6 § 

C.4 Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och 
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning. 

PLH FCH D FBL 4 kap  
25 och 25 a §§ 
AL 21 och 23 § 
LL 21 § 

C.5 Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten 
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 

FCH  D FBL 5 kap 3 § tredje 
stycket 
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C.6 Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. 

FCH  D FBL 14 kap 1 a §, 
punkt 4 och 5 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C.7 Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. FCH  D FBL 15 kap 11 § 

C.8 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen. FCH  D AL 18 § 

C.9 Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen. FCH  D AL 30 § 
LL 28 § 

C.10 Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten 
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt 
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde. 

FCH PLH D FBL, AL och LL 

C.11 Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen. Samman-
kallande 

 D MSN reglemente 

 
 
11. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen 

 
Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte genom delegation. 

 
Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta 
 
• att bifalla eller avslå en ansökan, 
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 
• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som 

anges i särskilda bestämmelser, 
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 
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Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 
 
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att 

bristen avhjälps på sökandens 
• bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB) 
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak 
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§ 

förvaltningslagen. 
 
12. Ärenden enligt miljöbalken  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D Miljöbalkens område     

D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB     

D.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,  
26 kap MB 

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB     

D.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning. 

MHI FCH D 6 kap MB 

D.2.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan. 

MHI FCH D 6 kap MB 

D.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller ärende. 

MHI FCH D 6 kap MB 
 

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB     
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D.3.1 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna. MHI/BLH FCH D 7 kap 18 § MB 

D.3.2 Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för 
naturreservat eller biotopskyddsområde. 

MHI FCH D 7 kap 7 § MB 
7 kap 11 § MB 

D.3.3 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D  6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 7 kap MB 
2 kap 9 § MTF 

D.3.5 Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO 

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB     

D.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse vid prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet. 

MHI FCH D 19 kap 4 § MB  
9 § FMH 

D.4.2 Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller mark- och 
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

FCH MHI D FMH  
22 kap 4 och 10 §§ 
MB 

D.4.3 Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring 
av tillståndspliktig verksamhet. 

MHI FCH D 22 § och 26 § FMH 

D.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

MHI FCH D 13 § första stycket 1 
FMH 

D.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 2 
FMH 
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D.4.6 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken 
vattentoalett är ansluten. 

MHI FCH D 13 § fjärde stycket 
FMH,  
+ 2 § LFHM 

D.4.7 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det 
överklagas. 

MHI FCH D 19 kap 5 § punkt och 
22 kap 28 § MB 

D.4.8 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 
FMB 

D.4.9 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som 
avses i 13 § FMH. 

MHI FCH D 14 § FMH 

D.4.10 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D  6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.11 Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

MHI FCH D 17 § FMH 

D.4.12 Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt 
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där 
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

MHI FCH D LFHM 

D.4.13 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, 
annat tätbebyggt område. 

MHI FCH D 37 § FMH 
LFHM 

D.4.14 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH. 

MHI FCH D 38 § FMH 

D.4.15 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

MHI FCH D 39 § FMH 
LFHM 
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D.4.16 Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av 
smittsam sjukdom. 

FCH  D 9 kap 15 § MB 

D.4.17 Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. MHI FCH D 40 § första stycket 
punkt 3 FMH + 
LFHM 

D.4.18 Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan. 

MHI FCH D 9 kap 12 § MB 
40 § första stycket 
punkt 2 FMH LFHM 

D.4.19 Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

D.4.20 Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.21 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skrifter att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att risk 
för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

FCH MHI D LFHM 

D.5 Förorenade områden 10 kap MB     

D.5.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada. FCH MHI D 10 kap MB 

D.5.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. FCH MHI D 10 kap 14 § MB 18-
21 §§ FAM 

D.5.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda 
förorening/förorenade områden. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.4 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att MHI FCH D 10 kap MB 
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utföra och bekosta efterbehandling. 

D.5.5 Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade 
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB. 

MHI FCH D 2 kap & 10 kap MB 

D.5.6 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller 
exponering av föroreningarna. 

MHI FCH D 28 § FMH 

D.5.7 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

D.6 Vattenverksamhet 11 kap MB     

D.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller  
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-
avvattning. 

MHI FCH D 11 kap 9 a-b och 13 
§§ MB 
 21 § FVV 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB     

D.7.1 Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB 

D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB     

D.8.1 Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

MHI FCH D 14 kap 9 § MB 

D.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar 
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde 
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggnings-
arbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga 

MHI FCH D NFS 2015:2 
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ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

D.8.3 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på 
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som 
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar 
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med 
undantag för åkermark. 

MHI FCH D 2 kap 41§  
förordning om 
bekämpningsmedel 
2014:425 

D.8.4 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt. 

MHI FCH D NFS 2015:3 

D.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

MHI FCH D NFS 2017:5 

D.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

MHI FCH D Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
Förordningen 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen 

D.8.7 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.8 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar. 

MHI FCH D 18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 

D.8.9 Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D  

D.8.0 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

MHI FCH D 2 kap 19 § 5-9 
2 kap 31 § 5-6  
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2 kap 32-34 §§ MTF 
Förordning 
(2013:413) om 
kosmetiska 
produkter och 
Förordning 
(2012:503) om 
tatueringsfärger 

D.8.11 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende 
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med till-
hörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D  

D.9 Avfall och producentansvar 15 kap MB     

D.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall. 

MHI FCH D 15 kap 17 § MB 

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och 
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

MHI FCH D  

D.9.3 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.9.4 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/ 
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall. 

MHI FCH D 5 kap 15 § AF 

D.9.5 Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om 
avfallshanteringen. 

MHI FCH D Lokala renhållnings- 
föreskrifter 

D.9.6 Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och 
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. 

MHI FCH D 15 kap MB 



  
 

26 
 

D.9.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller 
farligt avfall. 

MHI FCH D 5 kap AF 

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB     

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 9 § MB 

D.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 13 § MB 

D.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 15 § MB 

D.10.4 Beslut att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 19 §  
tredje MB 

D.10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 21 § MB 

D.10.6 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.10.7 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller 
som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § MB 
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D.10.8 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet  
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan under-
sökning. 

FCH MHI samt 
BHL i 

strandskydds
-ärenden 

D 26 kap 22 § första 
stycket MB 

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB forts.     

D.10.9 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 

FCH MHI samt 
BHL i 

strandskydds
-ärenden 

D 26 kap 22 § tredje 
stycket MB 

D.10.10 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 26 § MB 

D.10.11 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

MHI FCH D 36–39 §§ FL 

D.11 Miljösanktionsavgifter 30 kap MB     

D.11.1 Besluta om miljösanktionsavgift. FCH  D 30 kap MB 

D.12 Övrigt - Avgifter     

D.12.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 

FCH  D  

D.12.2 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens 
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

MHI FCH D  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 
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D.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D  

 

13. Ärenden enligt livsmedelslagen 
 
Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 
§§ kommunallagen (2017:725).  
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen. 
Förvaltningschefens vidaredelegation ska dokumenteras.  
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.  
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 
 

E Livsmedelsområdet med mera     

E.1 Livsmedelslagen (2006:804)     

E.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter 
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG 
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna. 

 

MHI FCH D 22 § LL 

E.1.2 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos domstol. MHI FCH D 6 § lagen 
(1985:206) om 

viten 

E.1.3 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

MHI FCH D 36–39 §§ FL 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  MHI FCH D 23 § LF  
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E.1.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – 
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas 
understiga 50 000 kronor  

FCH MHI D 24 § första och 
andra styckena LL, 

34 § LF 

E.1.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL  

FCH MHI D 24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF  

 

E.1.7 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  

MHI FCH D 27 § LL  
 

E.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

MHI FCH D 33 § LL  
 

E.1.9 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som 
har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna  

FCH  D 26 § LL  
 

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner      

E.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.  

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 c  

E.1.11 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden, 
förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till 
den avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den 
avsändande medlemsstaten  

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 d  

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens  MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 e  
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E.1.13 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i 
tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för  

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 g  

 

E.1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod  

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 h  

 

E.1.15 Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet 
och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder, 
läggs ner under en lämplig tidsperiod,  

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 i  

 

E.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde  FCH  D 30 c LL och 39 a – 
39 g LF  

E.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)     

E.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

FCH MHI D 8 § LF 

E.3 Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

    

E.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift  
 

MHI FCH D 17§ FAOKL  
Kommunens taxa  

E.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  FCH  D 18 § FAOKL 
Kommunens taxa  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.3.3 Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.  

MHI FCH D 8 § FAOKL  
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E.3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.  

MHI FCH D 9 § FAOKL 
 

E.3.5 Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som 
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.  

FCH  D 18 § FAOKL  
 

E.3.6 Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så lågt att 
ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och 
de totala förväntade inkomsterna från avgiften.  

FCH  D 18 § FAOKL  
 

E.3.7 Besluta om avgift för registrering.  MHI FCH D  11 § FAOKL  

E.4 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredjeland  

    

E.4.1 Besluta om avgift för importkontroll  
 

MHI FCH D 12 § Förordning 
2006:812  

E.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)      

E.5.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de 
EU och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG bestämmelserna  

MHI FCH D 23 § LFAB  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.5.2 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – 
att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas 
understiga 50 000 kronor  

FCH   25 § LFAB  
 

E.5.3 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger  

MHI FCH  27 § LFAB  
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E.5.4 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet 
som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, 
eller brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan 
dokumentation  

FCH   30 a – 30 e §§ LFAB  
 

E.5.5 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

MHI FCH  33 § LFAB  
 

E.6 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter  

    

E.6.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och 
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift  

MHI FCH D 3-6 §§ FAOKF  
Kommunens taxa  

E.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. FCH  D 11 § FAOKF 
Kommunens taxa  

E.6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.  

MHI FCH D 12 § 1 st FAOKF  

E.6.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.  

MHI FCH D (EU) 2017/625 art 
79.2 c  

12 § 2 st FAOKF  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.6.5 Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att avgift inte ska tas ut i ett 
enskilt fall om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med 
hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från 
avgiften.  

FCH  D 13 a § FAOKF  
 

E.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)      
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E.7.1 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.  

MHI FCH D 12 § LIVSFS 2017:2  

E.8 Vissa övriga ärenden     

E.8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder. 

MHI FCH D  

E.8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning. 

MHI FCH D  

E.8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter. 

MHI FCH D  

E.8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse. 

MHI FCH D  

E.8.5 Avge yttrande till myndighet enligt Alkohollagen. MHI FCH D 8 kap 15,17 §§ 
Alkohollag 

 
 
14. Ärende enligt tobakslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

F Tobakslag     

F.1 Besluta om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9 § tobakslagen 

F.2  Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror MHI FCH D 5 kap 1 § 

F.3  Beslut om varning  MHI FCH D 7 kap 11 § 
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F.4 Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el. 
påfyllningsbehållare 

FCH MHI D 7 kap 13 § 

F.5 Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror FCH MHI D 7 kap 10 § 

 

 

 
 
 
15. Ärende enligt smittskyddslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

G Smittskyddslagen     

G.1 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

FCH efter 
samråd med 

MSNO 

 D 1 kap 10 § SL 

 
 
16. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds 

kommun 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

H Lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun 

    

H.1 Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för MHI FCH D  
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Oxelösunds kommun. 

H.2 Besluta i tillsynsärende som avser LFHM. MHI FCH D  

 
 
17. Ärenden enligt strålskyddslagen 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I Strålskyddslagen (2018:396)     

I.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för. 

MHI FCH D 8 kap 4 § 31 § SSL 
16 § SSF 

I.2 Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av under-
sökningar och andra åtgärder. 

MHI FCH D 31 8 kap12 § SSL 

I.3 Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag, 
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder 
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad. 

MHI FCH D 32 8 kap 10 § SSL 

I.4 Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor. MHI FCH D 33 § SSL 
8 kap 8-9 §§ SSL 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I.5 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde 
 
a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts 

till allmänhet 
b. i övrigt 

MHI FCH D 32 § SSL 
16 § SSF 

8 och 13 § SSMFS 
2012:5 

8 kap 1-2 §§ SSL, 
 5 kap 8 § SSF 
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10, 19 §§ SSMFS 
2012:5 

 
18. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

J Lag om gaturenhållning och skyltning     

J.1 Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från 
visst område av betydelse för friluftslivet. 

PGP FCH D 5 § LGS 

J.2 Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning  
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning  
och skyltning. 

PGP FCH D 12 § LGS 

J.3 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen). 
 
Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen. 

PGP FCH D 6,7 §§ LGS 

 

19. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa     

K.1 Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transport- 
medel, bagage och annat gods samt djur. 

FCH  D 4 § LSI 
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K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI 

K.3 Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och 
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk  
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur. 

FCH  D 22, 23 §§ LSI 

K.4 Utfärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI 

K.5 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors 
hälsa. 

MHI 
FCH 

FCH 
MHI 

D 17 § LSI 

 
20. Ärenden enligt trafikförordningen med flera 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera     

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark 
och allmän plats. 

PGP GCH/FCH D 10 kap 1 § TrF 

L.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 10 kap 3 § TrF 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 

L.4 Beslut om särskilt parkeringstillstånd. PGP GCH/FCH D 13 kap 8 § TrF 

L.5 Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd 
samt körning på gågata och liknande. 

PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 



  
 

38 
 

L.6 Besluta om flyttning av fordon. PGP GCH/FCH D LFF (1982:129) 
FFF förordning 
(1982:198) 

L.7 Besluta om förordnande av parkeringsvakter. PGP GCH/FCH D Lkp (1987:24) § 6 

L.8 Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark. PGP GCH/FCH D 3 kap 2 § OL 

L.9 Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för 
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och 
förordningar följs. 

PGP GCH/FCH D Regler för TA-plan 

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark PGP GCH/FCH D  
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21. Ärenden enligt GDPR 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

M.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH GDPRS D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH  D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 
15 

M.4 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
17 

M.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
18 

M.6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS FCH V GDPR artikel 
20 

M.7 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS FCH D GDPR artikel 
21 

M.8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH  V GDPR artikel 
28 punkt 3 

M.9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPR artikel 
33 
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22. Ärenden enligt alkohollagen  

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

N      

N.1 Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl FCH MHI D 9 kap 19 § 

N.2 Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av 
folköl 

MHI FCH D 9 kap 19 § 

N.3 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle FCH MHI D 3 kap 10 § 

N.4 Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn MHI FCH D 9 kap 9 § 

N.5 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak… FCH MHI D AL.Lag om 
tobak 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emilia Torstensson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt
kontrollplan för livsmedel (2022-2024)

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. fastställer Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024 med
tillhörande bilaga.

2. fastställer Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter
2022-2024.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, livsmedelslagen m.fl. Varje år ska nämnden besluta om hur arbetet ska
prioriteras. Planen för nämndens ansvarsområden ska enligt lag grundas på en
behovsutredning som avser tre år. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
samlad behovsutredning för samtliga verksamhetsområden, men separerat planerna så att
det finns en för miljö- och hälsoskydd och en för livsmedel.

Behovsutredningen (bilaga 1) för 2022 visar på ett behov av 10 312 timmar. Tillgängliga
resurser 2022 är 7610 timmar. Detta innebär ett underskott på 2702 timmar.

För att få 2022 års plan i balans måste arbetsuppgifter prioriteras bort från
behovsutredningen, vilka framgår både i behovsutredningen samt i Kommunal plan för
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till ”Kommunal plan för
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024” och ”Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten
och animaliska biprodukter 2022-2024” med tillhörande behovsutredning.

Behovsutredningen har gjorts utifrån tidigare erfarenhet om hur många timmar som går åt
inom olika arbetsområden.

Under 2022 kommer miljögruppen att ha en extraresurs på ca 100%, så årsarbetskrafterna
blir 4 istället för 3.

Beslutsunderlag
Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024
Bilaga 1. behovsutredning 2022-2024
Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 2022-2024
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Bilaga 1 - Behovsutredning 2022-2024

Miljöfarlig verksamhet

Verksamhet Antal inspektioner Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar) Bortprioriterade timmar 2022

Miljöskyddsobjekt C-verksamheter (21 st) 23 208 300 300
Miljöskyddsobjekt U-verksamheter (28 st) 28 134 120 120
Nya verksamheter 4 15 60 60 60
Vindbruk 40 10 10 9
Miljötillsyn jordbruk 6) 0 8 2 2 2
Avlopp 5) 8 8 8
Avlopp nya + befintliga bristfälliga 1) 100 100 100
Kommunala avloppsnätet 20 20 20 20
Inventering bristfälliga avlopp 35 140 140 100 140
Värmeuttag 5 2 10 10 10
Övriga ärenden 2) 20 20 20 20
SSAB 3) 60 60 60 60
Oxelösunds Hamn AB 4) 80 40 40 80
LNG 20 20 20 20
Dagvatten, rutiner samt handläggning av ärenden  100 40 40 60
Oljeskadeskydd 120 80 80

 Summa 1122 1030 990 409

1) Handläggning av inkommande ärenden.
2) Avser verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen, exklusive SSAB och Oxelösunds Hamn AB  
3) Prövningar, utredningsvillkor, remisser och samrådsmöten m.m.
4) Samrådsmöten, bullermätningar och remisser m.m.
5) Tillsyn skärgården  m.fl. och diskussion om utökat VA-verksamhetsområde
6) Arrendator Stjärnholm, ridstallet Stjärnholm, Basttorp.

 
Förorenade områden

Verksamhet Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Förorenade områden 1) 600 600 600 200
Förorenade områden nya ärende 300 300 300
Egeninitierad tillsyn 300 300 300 300
PCB-lagstiftningen 20 20 20
Summa 1220 1220 1220 500

1) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, pågående ärenden

Vattenverksamhet

Verksamhet Antal ärenden Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Remisser angående vattenverksamhet 10 4 40 40 40
Summa 40 40 40

Hälsoskydd

Verksamhet Antal objekt att Tidsåtgång Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
inspektera 2022 (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Hälsoskyddsobjekt inklusive strandbad (18 st) 18 47 80 50
Hälsoskyddsobjekt ej årlig avgift (2 st) 2 16 20 20
Nya objekt 4 8 32 32 32
Tobakstillsyn, receptfria läkemedel, folköl 100
Tobakstillsyn rökfria miljöer 20 20 20 20
Kosmetiska produkter 40 20 20 40
Saneringsintyg fartyg 20 3 60 60 60
Radon - mätning/information 100 80 80
Djur inom detaljplanelagda områden 40 40 40
Projekt egenkontroll fastighetsägare (utöver skolor och förskolor) 120 120 120 120
Summa 575 472 442 180

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Verksamhet Antal ärenden Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Anläggningar med ozonnedbrytande ämnen 1) 24 3,0 72 72 72
Nyinstallation av anläggningar med ozonnedbrytande ämnen 2 4,0 8 8 8
Cisterner 2) 10 5,0 50 30 30
Spridning av bekämpningsmedel ink biocidrapporter 15 20 20 20
Detaljister, försäljning och hantering 6,0 80 20 20 80
Summa 230 150 150 80

1) Avser årsrapporter. 
2) Avser nyinstallationer, återkommande kontroller samt cisterner som tas ur drift

Avfall och producentansvar

Verksamhet Antal objekt att Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
inspektera 2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Ärenden enligt renhållningsordningen 24 2 48 48 40
Producentansvar 1) 8 8 8 8
Mellanlagring och återanvändning av avfall 200 160 160
Upplag av muddermassor 100 30 30
Avfallsplan och renhållningsordningens föreskrifter 20 8 8 20
Summa 376 254 246 28

1) Samråd med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Naturvård/miljöövervakning

Verksamhet Antal objekt eller Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
ärenden 2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Natura 2000 4 1 4 4 4
Strandskyddsdispenser 10 30 300 300 300
Egeninitierad strandskyddstillsyn 940 940 940 900
Händelsestyrdtillsyn strandskydd 6 30 180 180 180 140
Luftkvalitetsövervakning 1 20 20 20 15
Referensmätning av gammastrålning 2 4 8 4 4
Naturvårdsprojekt 1) 360 300 300
Invasiva arter 80 40 40
Träd 80 40 40
Femöre naturreservat och Biotopskyddsområdet Stenvikshöjden 60 50 50
Summa 2032 1878 1878 1055

1) I detta ingår LONA-projekt (Ekosystemtjänster, Dagvattenhantering Frösängs gärde, Ekprojekt, Strövstigar, Simpan)

Livsmedel

Verksamhet Antal inspektioner Tidsåtgång per Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
2022 objekt (tim/obj) (timmar) (timmar) (timmar)

Livsmedelskontroll, planerad 59 273 200 200
Extra kontrolltid 15 15 15
Rapportering till Livsmedelsverket 8 8 8
Nya registreringar 10 4 40 40 40
Ändring av risk- eller erfarenhetsklass 20 3 60 60 60
Yttranden alkoholremisser 5 1 5 5 5
Utredning av matförgiftningar 3 8 24 24 24
Livsmedelsprojekt 1) 60 60 60 60
Utreda dricksvatten enskilda vattentäkter och reservvatten 20 20 20 20



Kommunala dricksvattennätet 1 40 40 40 40
Summa 545 472 472 80

1) Länsgemensamt projekt.

SUMMERING

Verksamhetsområde Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024
(timmar) (timmar) (timmar)

Miljöskydd 0 1122 1030 990
Förorenade områden 0 1220 1220 1220
Vattenverksamhet 0 40 40 40
Hälsoskydd 0 575 472 442
Kemiska produkter 0 230 150 150
Avfall och producentansvar 0 376 254 246
Naturvård/miljöövervakning 0 2032 1878 1878
Livsmedel 0 545 472 472
Summa 0 6140 5516 5438

Övergripande arbeten Resursbehov 2022 Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Kommentar
(timmar) (timmar) (timmar) tim x antal x pers

Miljömöten 286,875 286,875 286,875 1,5 x 45 x 4,25
Personalmöten (APT) 112 84 84 3,5 x 8 x 4
Måndagsmöten 180 135 135 1 x 45 x 4
Övriga möten msf/msn t.ex. MSF/MEX + NLF 65 65 65 1 x 65 x 1
Revidering av taxor 200 40 40
Revidering av lokala föreskrifter samt delegationsordning 20 20 20
Verksamhetsplanering 64 64 64 8 x 2 x 4
Information/hemsidan 64 64 64 16 x 1 x 4
Interna samråd/rådgivning 200 200 200
Framtagande av rutin för oförutsedda händelser 90 40 0 90
Rutiner och processer 200 40 40 100
Remisser, externa samråd och enkäter 140 140 140 100
Utveckling och policyarbete 80 40 40 80
Handläggning av admin 390 410 410
Allmänna kontorsgöromål (e-post, egen administration m.m.) 990 990 990 5,5 x 45 x 4
Utveckling/utbildning Castor 20 20 20
Klagomål 200 200 200
Åtalsanmälan 40 40 40
Detaljplaner, ÖP och riksintresseutredningar 160 160 160
Länsgemensamma möten 140 140 140 5 dagar/år och person
Kurser och kompetensutveckling 160 160 160 3 dagar/år och person
Introduktion ny personal på förvaltningen 30 30 30
Arkivvård, gallring, slutarkivering 20 20 20
Förvaltningsutredningsuppdrag 20 20 20
Oförutsedda arbetsuppgifter 300 300 300
Summa 4172 3708,875 3668,875 370

Totalt resursbehov (timmar): 10312 9225 9107 2702
Resurser (timmar): 7310 6020

Resurs miljöchef: 300 300
Totalt tillgängliga resurser: 7610 6320

Resultat: -2702 -2905
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1  Sammanfattning 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som 
ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns 
bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   
Målet inom livsmedelstillsynen är säkra livsmedel. I lagstiftningen framgår det tydligt att det 
är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att 
kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led. I kontrollen ingår inspektioner, 
provtagning och revision. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål är att under 2022 utföra totalt 59 
livsmedelskontroller vilket motsvarar 254,5 kontrolltimmar. 56 av dessa kontroller är 
ordinarie livsmedelskontroller vilket motsvarar 236,5 kontrolltimmar. 3 av dessa kontroller 
är kontrullskulder från 2021 och motsvarar 18 kontrolltimmar.  
 
2  Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan  
Övergripande nationella mål 
 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 
 
• konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och 

hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.  
 

• de livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig 
smittorisk. 

 
• verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn 

som underlättar deras eget ansvarstagande.  
 
• de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, 

inklusive beredskap. 

2.1  Gemensamma mål för myndigheterna i livsmedelskedjan 

2.1.1 Gemensamma effektmål 
 
Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. 
Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 
kemiska risker och information i livsmedelskedjan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Fokusområde Effektmål 
Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de 

negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i 
dricksvattnet minska.   

Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna 
sjukdomar med fokus på 
campylobacter, listeria, ehec och 
norovirus. 

Kemiska risker Minska de negativa hälsoeffekterna till 
följd av miljöföroreningar (dioxin, 
PCB), tungmetaller och mykotoxiner i 
livsmedelskedjan. 

Information i livsmedelskedjan Information om livsmedel kan 
säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund använder samma effektmål i sin 
planering. Mer information om effektmålen och varför de tillkommit finns i Nationell plan för 
kontrollen i livsmedelskedjan. 

2.1.2 Operativa mål  
 
De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen 
finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från de fyra effektmålen.  
Fokus ligger på sådana livsmedel som är baslivsmedel, som äts av känsliga 
konsumentgrupper, som är förknippade med kända hälsorisker samt livsmedel där vi 
misstänker att fusk kan förekomma. 
 
Målsättning 
Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser som 
syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att 
säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen (märkning och 
annan konsumentinformation). 
Den offentliga kontrollen är effektiv (har effekt) och riskbaserad, den utförs regelbundet, 
utgår från de operativa målen och innefattar alla relevanta krav i lagstiftningen i 
livsmedelskedjans alla delar. 
 
Operativa mål i Oxelösund 
Beroende på vilka typer av livsmedelsverksamheter som finns i kommunen bestäms även 
vilka operativa mål som är aktuella för den specifika kommunen. Alla mål är inte aktuella 
eftersom de berör verksamheter som inte existerar i kommunen. Alla de 
livsmedelsverksamheter som kan kopplas till något av de operativa målen kommer under 
den ordinarie kontrollen kontrolleras utifrån dessa. Checklistor skapas utifrån de operativa 
målen och användas vid kontrollerna. 
 
De operativa mål som är aktuella i Oxelösund är: 
Operativt mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18.  
 
Mer information om de aktuella operativa målen i Oxelösund kommer nedan.  
 
 
 
 
 



Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten - Säkert dricksvatten  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för 
produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna 
vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i 
råvattnet. I kontrollen ingår också att bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-
system valideras i den omfattning som är motiverat av förändrade förhållanden vid 
råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet. 
 
Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa 
hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.  
 
Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten - Säkert dricksvatten  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för 
produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i 
råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att 
eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som 
använder ytvattentäkt eller grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma 
om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är 
motiverad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, 
vad avser faran cyanotoxiner. 
 
Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa 
hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.  
 
Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer - Säkert dricksvatten  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla 
distributionsanläggningar (mer än 100 m3 /dygn) för att verifiera att verksamhetsutövaren 
har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka 
förorening och mikrobiologisk tillväxt. 
 
Målsättning (önskad effekt): För att få säkert dricksvatten måste de negativa 
hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.  
 
Mål 4: Rätt fisk - Säkerställa information i livsmedelskedjan  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt 
information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska 
utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, huvudkontor 
och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. Kontrollerna ska 
också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns. 
 
Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan.  
 
Mål 5: Spårbarhet kött - Säkerställa information i livsmedelskedjan  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet 
finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat och malet kött - av nöt, gris samt får och 
lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. 
Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, COOP, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto. 
 
Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)  
 
Mål 6: Spårbarhet ägg - Säkerställa information i livsmedeldkedjan  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet 
finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 restauranger 



samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna. I 
förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera påståenden om svenskt ursprung. 
 
Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)  
 
Mål 8: Information om allergener - Säkerställa information i livsmedelskedjan  
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll 
(restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt 
information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt 
saluhålls. 
Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena 
ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten 
innehåller. 
 
Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)  
 
Mål 9: Uppgifter om ingredienser - Säkerställa information i livsmedelskedjan  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 
detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning 
och import/införsel) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att 
uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt 
innehåll). 
De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för 
mängdangivelse. 
 
Målsättning (önskad effekt): Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan. (Effektmål: Säkerställa information i livsmedelskedjan)  
 
Mål 18: Handel med fet fisk från Östersjön och de stora sjöarna - Kemiska risker  
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet 
finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte 
omfattas av dioxinundantaget. 
Kontrollerna ska utföras vid minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i 
tidigare handelsled. 
Målsättning (önskad effekt): Minska de negativa hälsoeffekterna till följs av 
miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 
(Effektmål: Kemiska risker) 

2.2  Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kontrollverksamhet syftar till att bidra till att de 
nationella målen för den offentliga kontrollen uppnås. Målen i den nationella kontrollplanen 
ska återspeglas i kommunens kontrollplan. För att få en likvärdig, rättssäker, effektiv och 
trovärdig kontroll ska livsmedelskontrollen arbeta med samsyn. Det ska uppnås genom att 
bland annat skugga andra inspektörer i kommunen men även andra inspektörer i länet.  
Målet i Oxelösunds kommun är att utföra alla planerade livsmedelskontroller samt att 
säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel och dricksvatten. Fokus inom kontrollen 
ska ligga på de största riskerna för hälsan samt för känsliga konsumenter exempelvis barn 
och äldre.  
 
 
 
 
 



Antalet planerade kontroller för åren 2022-2024: 
2021 – 59 st 
2023 – 51 st  
2024 – 61 st  
 
Det kan tillkomma och falla bort livsmedelverksameter under årens gång.  
 
I Oxelösunds kommun varierar antalet kontroller per år mellan verksamheterna. Det beror 
på vilken risk och erfarenhetsklass livsmedelsverksamheterna tillhör. Det finns 77 
registrerade livsmedelsobjekt när denna kontrollplan skrivs.  
 
Tillsynsintervall Antal objekt 
Mer än en gång per år 5 

Minst en gång per år 27 

En gång vartannat år 26 

En gång vart tredje år 19 

 
 
Vilka verksamheter som finns inplanerade för respektive år finns i ett arbetsdokument på 
förvaltningen. G:\MSF\Miljö\Livsmedel. 
 
Det kommunala dricksvattnet faller under livsmedelslagstiftningen. Oxelösunds kommun 
har endast distribution av dricksvatten, inga anläggningar för beredning av dricksvatten. 
Tillsynen som bedrivs innebär att granska Oxelö Energi ABs egenkontroll samt att 
handlägga eventuella klagomål. 
 
3  Ansvarsfördelning inom kontrollområdet  
3.1  Behörig central myndighet  
 
Livsmedelskontrollen utförs på central nivå av Livsmedelsverket och på regional nivå av 
Länsstyrelsen. Den lokala nivån är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds 
kommun ansvarig för. Gällande animaliska biprodukter är Jordbruksverket den centrala 
tillsynsmyndigheten. I den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan anges 
respektive myndighets behörighet. 

3.2  Behörig myndighet för kontrollen  
 
Behörig myndighet för kontrollen i Oxelösunds kommun är Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

3.3  Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 
 
I den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs ansvarsfördelningen i 
kapitel 7.1 och 10.1. 

3.4  Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten 
 
Ansvarsfördelningen inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns beskriven i 
delegationsordningen, för inspektörerna finns det en arbetsfördelning för året. 
 



4  Samordning 
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter  
 
I länet samordnar Länsstyrelsen handläggarträffar och till viss del även gemensamma 
tillsynsprojekt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar i mån av tid i på dessa träffar 
och i projekten. 
I fall där samordning med andra berörda myndigheter behövs samarbetar Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med dessa, t.ex. om det framkommer att en av 
verksamheterna i kommunen haft brister som upptäckts i en annan kommun eller om det 
går ut information från Livsmedelsverket om en brist som bör kontrolleras även här. 
 
5  Befogenheter och resurser för kontrollen  
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter  
 
Kontrollmyndigheterna har befogenheter att utföra offentlig kontroll av livsmedelsföretag. 
Exempel på åtgärder som följer av lagstiftningen är myndigheternas rätt till tillträde och 
upplysningar som regleras i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen 
(2006:813) och förordning (EG) nr 882/2004. 
Myndigheterna kan fatta tvingande beslut. Att beslutet är tvingande innebär att den det 
riktas till måste följa det. Myndigheterna har även tillgång till verktyg som kan användas för 
att få en enskild att följa ett beslut även om den motsätter sig det. 
Kontrollmyndighetens befogenheter fördelas till enskilda handläggare inom myndigheten 
genom delegation.  

5.2 Kontrollpersonal och utrustning  
 
På Origo finns en rutin vid jäv/intressekonflikt för personal vid Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I den förklaras när man anses jävig, ansvar samt rutiner 
vid jäv. 
På g:/ finns ett stort antal rutiner för miljögruppen, dessa ses över och uppdateras varje år. 
 
I miljöförrådet i källaren finns den utrustning som behövs för att bedriva livsmedelskontroll, 
där finns även kyl med frysfack som kan användas för omhändertagna livsmedel. Det finns 
också en tvättmaskin och torkmöjlighet för de rockar som används vid tillsynen. 

5.3 Finansiering av kontrollen 

Alla livsmedelsverksamheter betalar en årlig kontrollavgift som bygger på en risk- och 
erfarenhetsklassificeringsmodell framtagen av Livsmedelsverket. Risken bedöms utifrån 
typ av verksamhet som bedrivs (restaurang, pizzeria, kiosk, mottagningskök med flera) 
verksamhetens omfattning och om känsliga grupper serveras (barn under fem år, sjuka, 
äldre eller allergiker). Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov. Mindre 
verksamheter får kontroll med längre intervall än de större. Större verksamheter får 
kontrollbesök minst en gång per år. 

Timtaxan har beräknats med hjälp av SKLs mall. 
 
Den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige är avgiftsfinansierad. Vilka avgifter som får tas 
ut regleras i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.  
 
I de fall om kontrollen inte utförts under det år som den årliga avgiften betalats så 
periodiseras intäkterna till nästkommande år för att kontrollen ska kunna utföras då. Denna 



åtgärd görs i december varje år. Enligt lagstiftningen har myndigheten 3 år på sig att 
genomföra kontrollen. 

5.4 Kompetenskrav och utbildning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med personalavdelningen 
genomfört en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. I denna finns en 
kartläggning av befintlig kompetens samt behovet av kompetens. Det görs också en 
individuell kompetensutvecklingsplan vid varje medarbetarsamtal, dvs en gång per år. 
 

6  Organisation och utförande av kontrollen 
6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt 
 
Antalet livsmedelsanläggningar i kommunen är i dagsläget 77 stycken, där de flesta har en 
omfattande hantering av livsmedel t ex restauranger, pizzerior, rökeri, bageri, tillagnings- 
och mottagningskök på skolor och förskolor. Enklare verksamheter är t ex butik och kiosk 
med försäljning av förpackade livsmedel. 
Det finns endast registrerade verksamheter i Oxelösund, inga verksamheter är av den 
storleken att godkännande krävs enligt förordning (EG) 853/2004. 
Alla registrerade objekt finns i ärendehanteringssystemet Castor. 

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 
 
Den detaljerade planeringen av kontrollerna görs av gemensamt i arbetsgruppen som 
ansvarar för livsmedelskontrollen. De olika objekten planeras in på kvartal. De som har 
högst prioritet planeras först samt de som ska ha flera kontroller per år. I arbetsdokumentet 
framgår även kontrollintervall, kontrollmetoder, vilka objekt som ingår samt planerade 
projekt. Detta dokument finns på G:\MSF\Miljö\Livsmedel. 

6.3 Rutiner för utförande av kontroll 
 
Det finns rutiner för utförande av kontrollen på G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner 
livsmedel, dessa ses över och uppdateras årligen. Rutinerna sparas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsgruppen på Origo samt på G:\MSF\Miljö\Livsmedel. 

6.4 Provtagning och analys 
 
Vid provtagning skickas proverna för analys till Synlab (gamla AlControl) i Linköping med 
bussfrakt, provet lämnas enligt förvaltningens rutin. Provtagning kan vara aktuellt vid 
misstänkt matförgiftning. Provtagning används inte vid inspektioner. Rutin för provtagning 
finns på G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner livsmedel. 

6.5 Rapportering av kontrollresultat 
 
Kontrollrapporter upprättas efter varje kontroll och skickas till livsmedelsföretagaren. 
 
I januari varje år rapporterar kontrollmyndigheterna in myndighets- och 
anläggningsuppgifter samt kontroller och kontrollresultat från livsmedelskontrollen till 
Livsmedelsverket, i enlighet med SLVFS 2009:13. I Castor finns det en funktion för 
myndighetsrapportering.  
 
 



6.6 Öppenhet i kontrollen  
 
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att 
alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos 
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter 
om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, 
dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och 
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. 
   
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.  En 
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. 
Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. 
Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en 
handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan. 
 
Alla kontrollrapporter diarieförs och förvaras i Castor, när ärenden avslutas hanteras 
rapporterna enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan. 
 
Denna kontrollplan finns i Castor under det aktuella nämndärendet, den mer detaljerade 
planen förvaras på G:\MSF\Miljö\Livsmedel. 
 
7  Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av lagstiftningen 
Om avvikelser från kraven i lagstiftningen (brister) konstaterats vid en offentlig kontroll är 
kontrollmyndigheten skyldig att vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper bristen. 
Åtalsanmälan ska göras när straffbelagda överträdelser av lagstiftningen konstateras eller 
misstänks vid en kontroll. 
  
Bedömningen av avvikelsen ligger till grund för hur och när uppföljning ska göras och om 
några rättsliga åtgärder ska vidtas mot livsmedelsföretagaren. Principerna för hantering av 
avvikelser beskrivs närmare i Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll. 
 
Vid bedömningen av avvikelserna bör hänsyn tas till avvikelsernas betydelse för 
livsmedelssäkerheten, för konsumenternas hälsa och om konsumenterna blir vilseledda 
(redlighet). Hänsyn bör också tas till eventuella åtgärder som företagaren planerar att vidta. 
Avvikelserna kan följas upp vid nästa planerade kontroll eller vid en extra offentlig kontroll.  
 
Om straffbelagda överträdelser av lagstiftningen konstateras vid en kontroll ska 
åtalsanmälan göras. Av 13 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att 
kontrollmyndigheterna har en skyldighet att verka för att överträdelse av 
livsmedelslagstiftningen beivras. Med detta förstås att myndigheterna har en skyldighet att 
upprätta en åtalsanmälan vid misstanke om brott.  
 
Hantering vid bristande efterlevnad av bestämmelserna i lagstiftningen regleras i artikel 54 
i kontrollförordningen. Vilka handlingar som är straffbelagda framgår av 29 § 
livsmedelslagen. I livsmedelslagens 22-24 §§ regleras möjligheterna för 
kontrollmyndigheterna att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite när 
myndigheterna i kontrollen upptäcker bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. Vid 
vitesföreläggande tillämpas dessutom bestämmelserna i viteslagen (1985:206).  
 
Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning som heter ”Åtgärder vid bristande 
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen” för att underlätta och likrikta tillämpningen av 
livsmedelslagstiftningen i Sverige avseende myndighetsåtgärder.  
 



Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för 
livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet eller som inte anmäler ägarbyte. 
Avgiften för att påbörja en verksamhet som inte är registrerad ska enligt 39 b § och 39 c § 
andra stycket livsmedelsförordningen betalas med ett belopp som motsvarar en procent av 
årsomsättningen under föregående räkenskapsår, dock lägst 5000 kronor och högst 75 
000 kronor. 
Avgiften för att underlåta att anmäla ett ägarbyte ska enligt 39 b § och 39 c § andra stycket 
livsmedelsförordningen betalas med ett belopp som motsvarar en halv procent av 
årsomsättningen, dock lägst 2500 kronor och högst 40 000 kronor. 
 
8  Uppföljning och utvärdering av kontrollen   
8.1 Uppföljning 
 
Varje kontrollmyndighet måste ha ett system för att följa upp den offentliga kontrollen som 
myndigheten genomför. Det gäller både att följa upp att kontroller som planerats också 
genomförts, att kontrollen skett enligt dokumenterade kontrollrutiner och är riskbaserad, att 
den är ändamålsenlig och att den ger avsedd effekt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
följer upp antalet kontroller i del- och helårsredovisningarna samt att miljö- och 
samhällsbyggnadschefen rapporterar muntligen till nämnden då det finns avvikelser, t.ex. 
risk för att alla kontroller inte kommer att genomföras under året. 
Det finns också en framtagen rutin för ledningens uppföljning där både arbetssätt och 
rutiner samt uppföljningen av avvikelser följs upp. 

8.2 Revisioner 
 
Revisionerna inom livsmedelsområdet utförs av Livsmedelsverket och länsstyrelserna. 
Revisionerna genomförs i enlighet med EU-kommissionens beslut (2006/677/EG). Enligt 
instruktion från Livsmedelsverket får Livsmedelsverket utföra revisioner av länsstyrelsernas 
livsmedelskontroll på begäran. 
 
Livsmedelsverket ska också enligt 22§ livsmedelsförordningen (2006:813) utföra de 
inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de 
förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i EU. Livsmedelsverket ansvarar även 
för att leda och samordna revisionssystemet samt verka för en effektiv och likvärdig kontroll 
i landet. Detta innefattar samordning av länsstyrelsernas återrapportering av 
revisionsresultat. Livsmedelsverket kan förelägga en lokal kontrollmyndighet som inte 
fullgör de skyldigheter som följer med dess kontrolluppdrag.  
 
Följande revisioner utförs:  

• Länsstyrelsernas kommunrevisioner  
• Livsmedelsverkets kommunrevisioner  

 
Den senaste revisionen från Länsstyrelsen genomfördes våren 2017 samt uppföljning 
hösten 2018 och en skriftlig uppföljning hösten 2019. All dokumentation kring denna finns i 
Castor, diarienummer MSN.2017.7. 

8.3 Utvärdering 
 
Varje kontrollmyndighet ansvarar för att utvärdera den offentliga kontroll som myndigheten 
genomför. 
 
Information och praktiska tips om verifiering av kontrollens effekt finns tillgänglig på 
Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där kan chefer och andra med ansvar för att planera och 
följa upp kontrollverksamhet se vilka krav som finns och hur man kan uppnå dem.  



9  Beredskap 
Principer för krishantering, system för samverkan mellan myndigheter m.m., återfinns i 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap samt förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap. Kommuners och landstings ansvar för beredskap och krishantering framgår av 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en framtagen beredskapsplan som finns på 
G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner livsmedel\Beredskapsplan livsmedel Oxelösund. 
Beredskapsplanen togs fram under hösten 2017 och revideras varje år.  
 
10  Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur den 
genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets 
webbplats www.livsmedelsverket.se. 
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Tillsyn och kontroll  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalkens område i 
Oxelösunds kommun. Nämnden ska årligen besluta om en tillsynsplan som beskriver hur 
de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samverkar med övriga kommuner i länet 
och Länsstyrelsen i Södermanland för att uppnå likvärdig tillsyn och 
kontroll. Länets handläggare träffas ett par gånger per år inom de olika arbetsområdena 
genom Länsstyrelsens handläggarträffar med tillsynsvägledning.  
 

Behovsutredning och resursbehov  

För varje verksamhetsår ska Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upprätta en plan som 
omfattar nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en 
behovsutredning som avser tre år (Miljötillsynsförordning 2011:13).   
 
Planen visar på den samlade arbetssituationen under 2022 och omfattar inte bara tillsyn 
utan all verksamhet som bedrivs för att kontrollera att gällande lagstiftning följs inom miljö-, 
hälsoskydds- och tobaksområdena.  
 
Planen är gjord utifrån en analys i slutet av 2021 som baseras på erfarenheter och statistik 
från de senaste årens verksamhet.  
 
Planen gäller för arbetet från januari till december 2022 och är baserad på följande 
resurser:  
 
1. Heltidsarbetande inspektör 12 månader (1720 timmar)  
2. Heltidsarbetande inspektör 12 månader (1720 timmar)  
3. Heltidsarbetande inspektör 12 månader vikarie (1720 timmar)  
4. Extraresurs 2022, 12 månader (100% delat på två inspektörer - 1720 timmar)   
5. Miljö- och samhällsbyggnadschef, (300 timmar till behovsutredningen)   
6. En administratör, totalt 25% åt miljö (430 timmar till behovsutredningen)  

 
Ovanstående tjänster motsvarar 7610 timmar. Årsarbetstiden är ungefär 215 dagar per 
heltidsarbetande inspektör. Behovsutredningen (bilaga 1) för 2022 visar på ett behov av 
ca 10 312 timmar. Eftersom resurserna är 7610 timmar blir underskottet 2702 timmar. Ett 
underskott på 2702 timmar motsvarar ca 1,5 heltidstjänster.   
 
I det totala behovet ingår även den tillsyn som ej blivit genomförd under 2019, 2020 och 
2021.  
 
Allmänt om arbetsuppgifterna 

En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i 
förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden av 
bestämmelserna i miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. 
Tillsynsplaneringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt.  
Förutom planeringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten 
inspektioner, granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. Insatser 
som allmän rådgivning och informationsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar 
för att uppställda mål förverkligas, är andra viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten.  
 
 
 



Övergripande miljömål   

Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Vägledande för tillsynen är därför de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är antagna av 
riksdagen.  
 

 

Miljömål kopplade till nämndens arbete  
Målsättningen att bidra till en hållbar samhällsutveckling från miljömålens intentioner 
genomsyrar arbetet på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.   
De miljömål som har kopplingar till det arbete som planeras under 2022-2024 är: 
  
• frisk luft – tillsyn av miljöfarliga verksamheter, luftkvalitetsmodellering via 

luftvårdsförbundet  
 

• ingen övergödning - inventering/ tillsyn av enskilda avlopp  
 

• god bebyggd miljö – tillsyn av miljöfarliga verksamheter, tillsyn av 
hälsoskyddsverksamheter, granskning av detaljplaner, LONA-projekt  
 

• ett rikt växt- och djurliv – LONA-projekt, tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter, handläggning av ärenden gällande invasiva arter och skyddsvärda träd, 
strandskyddstillsyn  
 

• myllrande våtmarker – LONA-projekt, tillsyn av miljöfarliga verksamheter  
 

• levande skogar – LONA-projekt , tillsyn av miljöfarliga verksamheter, granskning av 
detaljplaner, strandskyddstillsyn 
  

• giftfri miljö samt grundvatten av god kvalitet – tillsyn av förorenade områden, tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter, tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, avfallshantering  
 

• säker strålmiljö - radontillsyn, solarietillsyn, tillsyn av miljöfarliga verksamheter  
 

• begränsad miljöpåverkan - tillsyn av miljöfarliga verksamheter, avfallshantering  



 

Förvaltningsplaner 2016-2021 Norra och södra Östersjöns 
vattendistrikt   
I åtgärdsprogrammet tillhörande förvaltningsplanen för perioden 2016-2021 finns det flera 
åtgärder som ska ingå i kommunernas tillsyn. En ny förvaltningsplan för 2021-2027 är 
under framtagande men tills vidare är det åtgärderna i förvaltningsplanen 2016-2021 som 
gäller.  
 
Åtgärd 1  
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, 
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas.  
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.  
 
Åtgärd 2  
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att  
 

a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt 
att  
b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar,  
 

till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
följas på grund av sådan påverkan.  
 
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar 
till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  
 
Åtgärd 3  
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för 
att utsläppen från   
 

a. avloppsledningsnät och  
b. avloppsledningsverk  
 

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte kan följas på grund av sådan påverkan.  
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  
 
Åtgärd 4  
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:  
 

a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,  
b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas.  
 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  
 
 
 



De globala hållbarhetsmålen  
De globala mål som har mest koppling till det arbete som planeras under 2022-2024 är:  
 

• Mål 3: God hälsa och välbefinnande  
• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla  
• Mål 11: Hållbara städer och samhällen  
• Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna  
• Mål 14: Hav och marina resurser  
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
 

Mål för bättre folkhälsa  
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är elva övergripande målområden. Ett av 
dessa, målområde 5 - miljöer och produkter, berör vissa områden som nämnden har 
kommunal tillsynen över. Målområdet är relativt brett och omfattar vitt skilda typer av 
miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska omgivning – luft, mark, 
vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av 
varor ger också upphov till många faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. En långsiktigt 
god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö.  
 

Planer – förebyggande miljöarbete  
I planarbetet har miljö- och hälsoskyddsinspektörer en granskande roll från ett 
myndighetsperspektiv. Viktiga frågor att bevaka i nya planer är bl.a. buller, förorenad mark, 
bevarande av grön- och vattenområden och allmänhetens intressen.  
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna deltar också vid möten där nya planer och projekt 
diskuteras.  
 

Arbetsuppgifter inom de olika verksamhetsområdena  

Miljöskydd 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för bland annat miljöfarliga 
verksamheter i kommunen och utövar regelbunden tillsyn på dessa. Miljöfarliga 
verksamheter är anläggningar som t.ex. kan generera utsläpp av avloppsvatten, fasta 
ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggning i mark.   
Miljöfarliga verksamheter finns i olika prövningsnivåer. A-verksamheter kräver tillstånd av 
Mark- och miljödomstolen, B-verksamheter kräver tillstånd från miljöprövningsdelegationen 
vid länsstyrelsen och C-verksamheter är anmälningspliktiga till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Verksamheter som inte är prövnings eller anmälningspliktiga 
kallas U-verksamheter. För U-verksamheter finns ingen skyldighet att anmäla eller 
registrera sin verksamhet. Kännedomen om dessa kan därför vara begränsad.  
Det finns 21 registrerade C-verksamheter och ca 60 registrerade U-verksamheter i 
Oxelösunds kommun.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden blir ofta tillfrågade om att delta på de B-
verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över i kommunen. Exempel på sådan är SSAB 
och Oxelösunds hamn. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort att delta 
på möten, inspektioner och likande som rör Länsstyrelsens objekt på grund av resursbrist.  
  
Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsyn och tillståndsgivning av enskilda 
avlopp. Tillstånd lämnas för upprättande av nya enskilda avlopp. Dessutom bedrivs tillsyn 
över befintliga anläggningar. I Oxelösunds kommun finns ca 200 enskilda avlopp. De flesta 
är anslutna till det kommunala nätet. Det finns behov av att inventera enskilda avlopp i 
kommunen för att uppnå bland annat miljömålet ingen försurning. Avloppsinventeringarna i 
kommunen påbörjades under 2017 och har sedan dess pågått i olika delar av 



kommunen. Nämnden har som mål att alla enskilda avlopp ska vara inventerade år 
2025. 2022 har nämnden prioriterat bort inventering av enskilda avlopp på grund av 
resursbrist.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret över kommunens 
avloppsledningsnät trots att det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över 
avloppsreningsverket. Även gemensamhetsanläggningar ingår i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar. Nämnden har prioriterat bort tillsynen av 
kommunens avloppsledningsnät 2022 på grund av resursbrist.   
  
Nämnden hanterar även inkommande anmälningar av värmeuttag men svarar även på 
remisser gällande bland annat dagvatten och vindbruk mm. Nämnden har prioriterat bort 
en del timmar på vindbruk och dagvatten på grund av resursbrist.   
 
Vid oljeläckage och andra utsläpp blir Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkopplade 
antingen direkt via invånare/verksamhet eller via räddningstjänsten. Utsläpp hanteras 
snabbt för att undvika skada på miljön i så stor mån som möjligt.   
 
Resursbehov  
Tabell 1 – behovsutredningen Miljöskydd  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 
2022 (timmar)  

  (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Miljöskyddsobjekt C-verksamheter 208  300  300  0  
Miljöskyddsobjekt U-verksamheter 134  120  120  0  
Nya verksamheter  60  60  60  0  
Vindbruk  40  10  10  9  
Miljötillsyn jordbruk 6)  2  2  2  0  
Avlopp 5)  8  8  8  0  
Avlopp nya + befintliga bristfälliga 1)  100  100  100  0  
Kommunala avloppsnätet  20  20  20  20  
Inventering bristfälliga avlopp  140  140  100  140  
Värmeuttag  10  10  10  0  
Övriga ärenden 2)  20  20  20  20  
SSAB 3)  60  60  60  60  
Oxelösunds Hamn AB 4)  80  40  40  80  
LNG  20  20  20  20  
Dagvatten, rutiner samt handläggning 
av ärenden  100  40  40  

  
60  

Oljeskadeskydd  120  80  80    
Summa  1122  1030  990  409  
1) Handläggning av inkommande ärenden.   
2) Avser verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen, exklusive SSAB och Oxelösunds Hamn AB  
3) Prövningar, utredningsvillkor, remisser och samrådsmöten m.m.   
4) Samrådsmöten, bullermätningar och remisser m.m.   
5) Tillsyn skärgården  m.fl. och diskussion om utökat VA-verksamhetsområde   
6) Arrendator Stjärnholm, ridstallet Stjärnholm, Basttorp.    

Förorenade områden 
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten 
av ett eller flera miljöfarliga ämnen är så hög att det kan en innebära en risk för miljön 
och/eller människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan ofta kopplas till tidigare 
industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland har marken blivit 



förorenad på grund av utfyllnad med förorenande fyllnadsmassor eller läckande 
oljecisterner.  
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden handlägger löpande undersökningar och 
anmälningar om avhjälpandeåtgärder av förorenade områden i kommunen. Det är 
tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på ansvarig verksamhetsutövare eller 
fastighetsägare att genomföra undersökningar och/eller åtgärder.   
  
Andelen ärenden inom området förorenad mark är delvis beroende av hur 
byggkonjunkturen ser ut i kommunen. Ofta åtgärdas förorenad mark i samband med 
exploatering eller övriga markarbeten. 2022-2024 kommer det fortsätta exploateras i 
Oxelösund med bl.a. nya bostäder, vilket gör att behovet av resurser för arbete med detta 
är fortsatt stort.  
  
Tillsyn av föroreningar kan genomföras på två sätt; dels egeninitierad tillsyn och dels 
händelsestyrd tillsyn. Den egeninitierade tillsynen bedrivs genom att tillsynsmyndigheten 
ställer krav eller själva initierar ärenden där myndigheten beaktar risken för föroreningar 
och behovet av eventuella utredningar. Genom egeninitierad tillsyn kan kommunen ställa 
krav där det finns störst hälso- och miljörisker och på så sätt i större utsträckning se till att 
kommuninvånarna lever i en giftfri miljö. Händelsestyrda ärenden inom förorenade 
områden är ärenden som inkommer till tillsynsmyndigheten och är initierade av annan part 
exempelvis genom att områden exploateras, säljs eller vid andra åtgärder inom ett 
område. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort arbetet med 
egeninitierad tillsyn under 2022. Detta är ett område som bortprioriterats år efter år då man 
valt att fokusera på inkommande ärenden. Det finns behov av att tillsätta resurser för den 
egeninitierade tillsynen framöver.   
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har även prioriterat bort 200 timmar för 
handläggning av pågående förorenade ärenden (händelsestyrda) på grund av resursbrist. 
Detta innebär att handläggningstiden kommer bli längre för de ärenden som är pågående 
under 2022.  
  
Länsstyrelsen har informerat länets kommuner att det varje kommun ska upprätta en 
handlingsplan för arbetet med förorenade områden. En handlingsplan ska underlätta för ett 
mer strategiskt arbetssätt för tillsyn av kommunens utpekade prioriterade förorenade 
områden. Handlingsplanen ska syfta till att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ökade möjligheter att påbörja en mer strategisk tillsyn av områden där störst risk för 
föroreningar föreligger. Detta i syfte att minska belastningen av förorenande ämnen till 
mark och vatten i enlighet med miljömålet Giftfri miljö och Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram för vatten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte prioriterat 
framtagande av handlingsplan under 2022 på grund av resursbrist. Framöver behövs 
resurser för detta.   
  
Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. är fastighetsägare skyldiga att sanera byggnader 
från PCB vid ombyggnation/renovering/rivning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är i 
de flesta fall tillsynsmyndighet enligt denna lagstiftning. De flesta har sanerat byggnaderna 
och några har fått dispens att vänta med saneringen. Övriga som är kvar behöver bara 
sanera vid ombyggnation/renovering/rivning.  
 
Det har konstaterats att marken runt byggnader med PCB-haltiga fogar generellt är 
förorenad av PCB. I förekommande fall kan därför marken runt byggnaderna betraktas som 
förorenad enligt 10 kap miljöbalken. För att minimera riskerna för människors hälsa och 
miljö ställs krav på provtagning och eventuell sanering av mark främst runt känsliga 
byggnader. Med känsliga byggnader avses bostäder samt byggnader där barn vistas 
ofta/länge exempelvis skolor och förskolor.  
 



Resursbehov  
Tabell 2 – behovsutredningen Förorenade områden  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 

2022 (timmar  
   (timmar)  (timmar)  (timmar)    

Förorenade områden 1)  600  600  600  200  
Förorenade områden nya 
ärende  300  300  300  

0  

Egeninitierad tillsyn  300  300  300  300  
PCB-lagstiftningen  20  20  20  0  
Summa  1220  1220      
1) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, pågående ärenden  

Vattenverksamhet  
Åtgärder i vattenmiljön, vattenverksamhet, kan kräva tillstånd från Mark-och miljödomstolen 
eller en anmälan hos Länsstyrelsen. Några exempel på åtgärder i vattenmiljö är muddring, 
nedläggning av kablar på havsbotten eller byggnation av bryggor. När en anmälan om 
vattenverksamhet i Oxelösunds kommun inkommer till Länsstyrelsen får kommunen tillfälle 
att yttra sig. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svara på dessa remisser utifrån 
de inventeringar om naturvärden som tagits fram i kommunen samt utifrån kända och 
misstänkta föroreningar.     
 
Resursbehov  
Tabell 3 – behovsutredningen Vattenverksamhet  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 
2022 (timmar)  

   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Remisser angående 
vattenverksamhet  40  40  40  0  
Summa  40  40  40  0  
 

Hälsoskydd 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bedriva 
tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Nämnden ska ingripa när rimliga 
åtgärder mot olägenhet inte vidtas samt lämna råd och stöd till verksamhetsutövare. Vidare 
har nämnden ansvar för att undanröja och spåra smitta från sällskapsdjur eller objekt.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomför regelbundet planerad hälsoskyddstillsyn 
hos verksamhetsutövare med hygienlokaler. Anmälningsplikten gäller för solarier samt 
stickande och skärande verksamheter. Till stickande och skärande verksamheter räknas 
bland annat fotvård, akupunktur och tatuering, men även barberare och piercing med 
håltagningspistol. I Oxelösunds kommun finns fyra verksamheter som går under kategorin 
stickande och skärande där majoriteten är fotvårdare. Hälsoskyddstillsyn sker även på 
verksamheter som inte är anmälningspliktiga, som exempelvis äldreboenden, gym och 
idrottsanläggningar, hotell och värdshus, korttidsboenden och flerbostadshus. Under 2022 
planerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utföra planerad tillsyn på kommunens 
äldreboenden.   
 
Under 2021 har nämnden bedrivit arbete för att kontrollera att ägare av flerbostadshus och 
bostadsrättsföreningar har genomfört radonmätning. Arbetet har bedrivits i projektform där 
en del av arbetet gått ut på att informera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om 
skyldigheten att mäta radon och varför mätning behöver utföras. Projektet har fortskridit 
under 2021 och kommer att fortsätta under 2022.  
 



Nämnden ser ett behov att genomföra projekt för att kontrollera att förebyggande arbete i 
form av egenkontroll bedrivs av fastighetsägare. Nämnden är ansvarig tillsynsmyndighet 
och bedömer att resursbehovet för genomförande av projekt är 120 timmar. På grund av 
bristande resurser behöver detta arbetsområde bortprioriteras under 2022.  
 
Nämnden har ett tillsynsansvar över kosmetiska produkter. Den vanligaste typen av 
kommunal tillsyn av kosmetiska produkter brukar vara den som görs i samband med tillsyn 
av hygieniska verksamheter. Även denna tillsyn är bortprioriterad under 2022.  
  
I Oxelösunds kommun finns 17 skol- och förskoleverksamheter. Det som menas med 
skolverksamhet är grundskolor, gymnasiumskolor och andra skolor som SFI Vuxenskola 
m.m. Skolverksamheter är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund har ansvar för att kontrollera att både barnens 
inomhus- och utomhusmiljö är acceptabel. Inomhusmiljön ska kontrolleras med avseende 
på luftkvalitet, temperatur, städning, rengöring mm. En viktig del av tillsynen är även att 
kontrollera hur verksamheter har utformat sin egenkontroll och om den efterlevs i 
praktiken. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utför tillsyn av skolor och 
förskolor vartannat år eller mer sällan baserad på vilken undervisningsverksamhet som 
bedrivs.   
 
Under 2022 planerar nämnden att genomföra tillsynsbesök på en förskola och en 
skolverksamhet.   
 
I Oxelösunds kommun finns en verksamhet som har en eller flera badbassänger som 
upplåts till allmänheten. För denna typ av verksamhet är det viktigt att det finns en 
fungerande egenkontroll som innebär att vattnet provtas regelbundet och att det finns 
rutiner för vidtagande av åtgärder när provsvaren är avvikande. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att kontrollera att egenkontrollen fungerar 
vid bassängbad i kommunen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är även ansvarig för att 
kontrollera badvattenkvalitén vid kommunala strandbad. I Oxelösunds kommun finns 
det fyra strandbad för allmänheten där badvattenkvalité behöver kontrolleras under 
sommaren, varav ett är klassat som EU-bad. Tillsyn av verksamheter med en eller flera 
bassänger samt kontroll av badvattenkvalité vid kommunala strandbad sker varje år.     
 
I övrigt kommer hälsoskyddstillsynen bland annat att bestå av händelsestyrd tillsyn såsom 
handläggning och tillsyn av nya hälsoskyddsverksamheter, tillstånd för att hålla djur inom 
detaljplanerat område samt tillsyn kopplat till klagomål.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 2 § tobakslagen vilket 
innebär att nämnden har tillsynsansvaret för rökfria lokaler såsom skolgårdar, restauranger 
och samlingslokaler.  
 
Tillsynen utförs i samband med hälsoskydds- och/eller livsmedelstillsyn i verksamheter där 
detta är aktuellt, i andra fall planeras den separat. Vid livsmedelskontroller ingår också att 
kontrollera att rökning inte sker inomhus.  
 
En ny tobakslag trädde i kraft 1 juli 2019. En konsekvens av detta är bl.a. att det tillkommer 
fler offentliga miljöer där det införs rökförbud. Förvaltningen bedriver inte aktiv tillsyn på 
dessa ställen utan hanterar endast klagomål.  
 
Under 2021 beslutades att handläggning och tillsyn för handlare av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel förflyttas från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2022. Handläggning och tillsyn genomförs 
utifrån Alkohollagen (2010:1622), Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
och Lag om handel av vissa receptfria läkemedel (2009:730). För tillsyn och handläggning 



inom detta område har en separat tillsynsplan framtagits av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Oxelösunds kommun är en av de kommuner som av Folkhälsomyndigheten utsetts att 
inspektera fartyg samt utfärda saneringsintyg för fartyg. Syftet är att förebygga, upptäcka 
och hantera internationella hot mot människors hälsa, samt minska risken för att 
smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett hot mot människors hälsa 
förs in i landet eller sprids till andra länder. Förvaltningen utför ett tjugotal 
fartygsinspektioner varje år.  
 
Resursbehov  
Tabell 4 – behovsutredningen Hälsoskydd  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 
2022 (timmar)   

   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Hälsoskyddsobjekt inklusive 
strandbad  47  80  50  0  
Hälsoskyddsobjekt ej årlig avgift   16  20  20  0  
Nya objekt  32  32  32  0  
Tobakstillsyn, rökfria miljöer  20  20  60  20  
Tobakstillsyn, recepfria läkemedel 
och folköl  100      0  
Kosmetiska produkter  40  20  20  40  
Saneringsintyg fartyg  60  60  60  0  
Radon - mätning/information  100  80  80  0  
Djur inom detaljplanelagda områden  40  40  40  0  
Projekt egenkontroll fastighetsägare 
(utöver skolor och förskolor)  120  120  120  120  
Summa  575  472  442  180  
 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Staten och kommunerna har ett delat ansvar för tillsynen över kemiska produkter. 
Kommunen har ett parallellt tillsynsansvar med Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, 
Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Sjöfartsverket samt Arbetsmiljöverket inom ett flertal 
områden. Nämnden har identifierat ett behov av att bedriva tillsyn av kemiska produkter, 
det senaste tillsynsprojektet genomfördes 2017. På grund av bristande resurser behöver 
detta arbetsområde dock bortprioriteras under 2022.   
 
För att förvara brandfarliga vätskor eller spillolja cisterner ovan och i mark (> 1 m3) krävs en 
anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Cistern som tas ur bruk behöver 
också anmälas till nämnden. Vid anmälan av installation av cistern eller cistern som ska tas 
ur bruk handlägger nämnden anmälningsärenden och fattar beslut om 
försiktighetsmått. Flertalet cisterner i Oxelösunds kommun som är registrerade hos Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden används som en del av miljöfarliga verksamheter. Tillsyn 
av cisterner sker i samband med besök hos miljöfarliga verksamheter eller via 
egeninitierade projekt.   
 
Alla som har stationära aggregat som innehåller F-gaser (köldmedium) motsvarande 5 ton 
koldioxidekvivalenter eller mer ska årligen låta aggregaten genomgå läckagekontroll av ett 
ackrediterat kontrollorgan. Rapport på utförd läckagekontroll ska lämnas in till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för granskning senast den 31 mars om det under någon del av 
året sammanlagt finns minst 14 ton CO2e köldmedier i anläggningen och aggregaten 
innehåller 5 koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer. Miljö- och 



samhällsbyggnadsnämnden har 23 registrerade köldmedieanläggningar som årligen lämnar 
in rapport på utförda läckagekontroller. Vid handläggning av inlämnade rapporter på utförd 
läckagekontroll ingår att granska och vid behov begära in kompletteringar.   
 
Resursbehov  
Tabell 5 – behovsutredningen Kemiska produkter och biotekniska organismer  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 
2022 (timmar)  

   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Anläggningar med 
ozonnedbrytande ämnen 1)  72  72  72  0  
Nyinstallation av anläggningar 
med ozonnedbrytande ämnen  8  8  8  0  
Cisterner 2)  50  30  30  0  
Spridning av 
bekämpningsmedel ink. 
biocidrapporter  20  20  20  0  
Detaljister, försäljning och 
hantering  80  20  20  80  
Summa  220  160  160    
1) Avser årsrapporter 
2) Avser nyinstallationer, återkommande kontroller samt cisterner som tas ur drift  

Avfall och producentansvar 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det obligatoriska tillsynsansvaret för avfall och 
producentansvar och nedskräpning enligt 15 kap miljöbalken samt avfallsförordningen 
2011:927.  
 
Nämnden handlägger ärenden enligt den kommunala renhållningsordningen, bland annat 
ansökningar om eget omhändertagande av latrin och anmälan om egen kompostering mm.  
 
I samband med miljöskyddstillsynen och hälsoskyddstilsynen på kommunens 
verksamheter kontroller även Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omhändertagandet 
och transport av icke farligt avfall och farligt avfall. Nämnden handlägger även 
inkommande synpunkter och klagomål på bland annat nedskräpning.  
 
I arbetet med avfallsplan och renhållningsordningens föreskrifter har tidigare miljöchefen 
varit delaktigt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort arbete med detta 
under 2022. Nämnden har även prioriterat bort timmarna på producentansvar vilket avser 
samrådsmöten med FTI.  
  
Resursbehov  
Tabell 6 – behovsutredningen Avfall och producentansvar  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 2022 

(timmar)  
   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Ärenden enligt 
renhållningsordningen  48  48  40  

0  

Producentansvar  8  8  8  8  
Mellanlagring och 
återanvändning av avfall  200  160  160  

  
0  

Upplag av muddermassor  100  30  30  0  
Avfallsplan och 
renhållningsordningens 
föreskrifter  20  8  8  

  
20  

Summa  376  254  246  28  
 1) Samråd med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) 



Naturvård och miljöövervakning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet 
över Femöre naturreservat och biotopskyddsområdet Stenvikshöjden och 
handlägger bland annat de dispensansökningar som inkommer.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar även om strandskyddsdispenser i 
kommunen. Dispenser prövas bl.a. vid bygglovsärenden, uppläggning av muddermassor 
och ledningsdragningar. Länsstyrelsen i Södermanlands län 
handlägger strandskyddsärenden i vissa undantagsfall som exempelvis i Natura 2000-
områden eller i de ärenden där det även krävs en anmälan om vattenverksamhet.  
 
Utöver de inkommande ärendena har nämnden även en skyldighet att utföra egeninitierad 
tillsyn för att säkerställa att strandskyddslagstiftningen efterlevs. Den egeninitierade 
tillsynen är viktig ur ett rättviseperspektiv. Tillsynsbehovet i Oxelösund är stort dels på 
grund av att kommunen innehar en stor andel strandskyddad kust samt 
att tidigare resursbrist gjort att det egeninitierade tillsynsarbetet inte 
påbörjats. Behovet beräknas ligga på 940 timmar, 900 timmar av dessa kommer att 
bortprioriteras på grund av bristande resurser under 2022. Även den händelsestyrda 
tillsynen av strandskydd, det vill säga när anmälningar om eventuella brott mot 
strandskyddslagen inkommer kommer att till stora delar bortprioriteras på grund 
av resursbrist. Det finns ett stort behov av att tillsätta resurser för den 
egeninitierade strandskyddstillsynen framöver.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden driver fyra pågående LONA-projekt. Det första är ett 
ek-projektet där kommunen avser att förbättra livsmiljön för stora skyddsvärda ekar samt 
att ge förutsättningar för nya unga ekar att etablera sig. Det andra projektet är anläggandet 
av ett våtmarksstråk för hantering av dagvatten vid Frösängs gärde. Det tredje projektet är 
uppmarkering av strövstigar i Danviksområdet, detta projekt räknas bli klart 
under 2022. Det sista och fjärde projektet gäller implementering av rapporten Landskapets 
värden i Oxelösund i förvaltningens och nämndens processer och 
arbetssätt. Landskapets värden i Oxelösund är en ekosystemtjänstkartering som visar i 
vilka områden olika ekosystemtjänster finns och vad som kan göras för 
att förstärka dessa.   
 
Utöver LONA-projekten driver Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ett restaureringsprojekt i viken Simpan 
i Femöre naturreservat. Projektet finansieras till 100% av Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfyller de lagstadgade 
övervakningskraven gällande luftkvalité genom sitt medlemskap i Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund.  
 
Resursbehov  
Tabell 7 – behovsutredningen Naturvård/Miljöövervakning  

Verksamhet  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 

2023  
Resursbehov 

2024  
Bortprioriteringar 
2022 (timmar)  

   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Natura 2000  4  4  4  0  
Strandskyddsdispenser  300  300  300  0  
Egeninitierad strandskyddstillsyn  940  940  940  900  
Händelsestyrdtillsyn strandskydd  180  180  180  140  
Luftkvalitetsövervakning  20  20  20  15  
Referensmätning av 
gammastrålning  8  4  4  0  



Naturvårdsprojekt 1)  360  300  300  0  
Invasiva arter  80  40  40  0  
Träd  80  40  40  0  
Femöre naturreservat och 
Biotopskyddsområdet 
Stenvikshöjden  60  50  50  0  
Summa  2032  1878  1878  1055  
  

Övergripande arbete 
 
Utöver de specifika arbetsområden som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar 
med så finns det en hel del övergripande arbeten som ingår i arbetet.  
 
Miljöenheten har både kontinuerligt interna möten inom miljögruppen men även möten med 
hela eller delar av förvaltningen. Även möten med andra funktioner på andra förvaltningar 
sker regelbundet. Detta för att samarbeta och underlättaolika projekt och 
ärendehanteringar. 
 
Revidering av taxor, delegations- och verkställsordning, föreskrifter och rutiner mm är 
något som görs årligen.  
 
Under 2021 gjordes en översyn av samtliga taxor. En ny taxa kommer att upprättas till 
2022 då Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar över tillsyn av folköl, tobak och vissa 
receptfria läkemedel från och med 2022. Denna tillsyn har Social- och omsorgsnämnden 
tidigare haft.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort tid gällande framtagande av rutin 
för oförutsedda händelser, rutiner och processer, remisser, externa samråd och enkäter 
samt utveckling och policyarbete på grund av resursbrist. Framtagande av rutiner och 
arbete med utveckling och policyarbete skulle resultera i effektivare arbete framöver.  
 
Resursbehov  
Tabell 10 – behovsutredningen Övergripande arbeten  

Övergripande arbeten  
Resursbehov 

2022  
Resursbehov 
2023  

Resursbehov 
2024  

 Bortprioriteringar 
2022 (timmar) 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)    
Miljömöten  286,875  286,875  286,875    
Personalmöten (APT)  112  84  84  0  
Måndagsmöten  180  135  135  0  
Övriga möten msf/msn t.ex. 
MSF/MEX + NLF  65  65  65  

0  

Revidering av taxor  200  40  40  0  
Revidering av lokala föreskrifter samt 
delegationsordning  20  20  20  

0  

Verksamhetsplanering  64  64  64  0  
Information/hemsidan  64  64  64  0  
Interna samråd/rådgivning  200  200  200  0  
Framtagande av rutin för oförutsedda 
händelser  90  40  0  

90  

Rutiner och processer  200  40  40  100  
Remisser, externa samråd och 
enkäter  140  140  140  

100  



Utveckling och policyarbete  80  40  40  80  
Handläggning av admin  390  410  410  0  
Allmänna kontorsgöromål (e-post, 
egen administration m.m.)  990  990  990  

0  

Utveckling/utbildning Castor  20  20  20  0  
Klagomål  200  200  200  0  
Åtalsanmälan  40  40  40  0  
Detaljplaner, ÖP och 
riksintresseutredningar  160  160  160  

0  

Länsgemensamma möten  140  140  140  0  
Kurser och kompetensutveckling  160  160  160  0  
Introduktion ny personal på 
förvaltningen  30  30  30  

0  

Arkivvård, gallring, slutarkivering  20  20  20  0  
Förvaltningsutredningsuppdrag  20  20  20  0  
Oförutsedda arbetsuppgifter  300  300  300  0  
Summa  4172  3708,875  3668,875  370  
  
Beredskap  
I samband med olyckor eller andra allvarliga händelser som kan påverka människors hälsa 
eller miljön behöver förvaltningen ta fram skriftliga rutiner för att snabbt kunna agera vid en 
akut situation. Det gäller bland annat för miljöolyckor och smittskydd. 
   
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en plan för att veta vem som 
ska göra vad vid ett oljeutsläpp till havs, denna behöver uppdateras. Planen skulle kunna 
uppdateras med hjälp av säkerhetsstrateg och hållbarhetsstrateg. Nämnden har inte 
möjlighet att prioritera revidering av denna plan på grund av resursbrist.  
   
Bortprioriteringar  

Kärnverksamheten (tillsyn/myndighetsutövning) fortsätter att prioriteras under 2022.   
För att verksamhetsplanen 2022 ska komma i balans föreslås att dessa timmar prioriteras 
bort:  
 

• Tillsyn av det kommunala avloppsnätet (20 h) 
• Inventering av bristfälliga avlopp (140 h) 
• Länsstyrelsens tillsynsobjekt bland annat SSAB, Oxelösunds hamn (180 h) 
• Dagvatten, rutiner (60 h) 
• Handläggning pågående ärenden förorenade områden (200 h) 
• Egeninitierad tillsyn förorenade områden (300 h) 
• Tobakstillsyn rökfria miljöer (20 h) 
• Tillsyn av kosmetiska produkter (40 h) 
• Projekt egenkontroll fastighetsägare (120 h) 
• Tillsyn av Detaljister, försäljning och hantering (80 h) 
• Producentansvar, samråd (8 h) 
• Avfallsplan och renhållningsordningens föreskrifter (20 h) 
• Egeninitierad strandskyddstillsyn (900 h) 
• Händelsestyrdtillsyn strandskydd  (140 h) 
• Luftkvalitetsövervakning (15 h) 
• Framtagande av rutin för oförutsedda händelser  (90 h) 
• Framtagande/revidering av rutiner och processer (100 h) 
• Remisser, externa samråd och enkäter (100 h) 
• Utveckling och policyarbete  (80 h) 



 
Totalt har 2702 timmar prioriterats bort av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Inträffar oförutsedda händelser görs en omprioritering vid varje enskilt fall.   
 

Uppföljning  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följer upp antalet kontroller i del- och 
helårsredovisningarna samt att miljö- och samhällsbyggnadschefen rapporterar muntligen 
till nämnden då det finns avvikelser, t.ex. risk för att alla kontroller/arbetsuppgifter inte 
kommer att genomföras under året. 
 
Förvaltningen kommer att följa upp nedanstående händelser i slutet av 2022.  
  

• ärenden (totalt antal nya under året)  
• avslutade ärenden under året  
• öppna ärenden 31/12  
• delegationsbeslut/tillstånd  
• klagomål   
 

Bilagor  

Bilaga 1. Behovsutredning 2022-2024 
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Antar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022-2024

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022-2024 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna
anta en verksamhetsplan.

Nämndens budget utökas något (86 tkr) jämfört med år 2021 vilket i sig innebär en viss
effektivisering med tanke på pris- och löneökningar..

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen gjort en ny budget utifrån dessa
förutsättningar. Bedömningen är att det nya budgetläget inte kommer att påverka
personalresurserna eller kvaliteten i verksamheten.

Nämndmålen har justerats med hjälp av förvaltningen och nämndens ledamöter.

Beslutsunderlag
Förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022-2024
Tjänsteskrivelse MSN - 2021-12-02
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Inledning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022-2024 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna
anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process VP/HP
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner tas fram på
förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter
som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar.
Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar
upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett
gemensamt dokument.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med
åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs
ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren,
handlingsplanen och verksamhetsplanen.
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Ekonomi

Internbudget 2022
(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

NETTOKOSTNAD 2021 2021 2021 2022

11 Stöd till Politiska partier 637 652 15 667

20 Infrastruktur gem adm 2 332 2 457 224 2 681

22 Fysisk o teknisk planering 3 311 4 582 -1 068 3 514

25 Gator o Vägar 16 779 14 525 1 637 16 162

26 Park, torg allmäna platser 4 893 4 763 1 309 6 072

27 Miljö- och Hälsoskydd 1 925 1 315 606 1 921

S:a Nettokostnad 29 877 28 294 2 723 31 017

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

INTÄKTER 2021 2021 2021 2022

11 Stöd till Politiska partier   0 0 0

20 Infrastruktur gem adm 15 0 0 0

22 Fysisk o teknisk planering 3 898 2 150 600 2 750

25 Gator o Vägar 110 120 50 170

26 Park, torg allmäna platser 0 0 20 20

27 Miljö- och Hälsoskydd 1 706 1 820 -85 1 735

S:a Intäkter 5 729 4 090 585 4 675

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

KOSTNADER 2021 2021 2021 2022

11 Stöd till Politiska partier 637 652 15 667

20 Infrastruktur gem adm 2 347 2 457 224 2 681

22 Fysisk o teknisk planering 7 209 6 732 -468 6 264

25 Gator o Vägar 16 889 14 645 1 687 16 332

26 Park, torg allmäna platser 4 893 4 763 1 329 6 092

27 Miljö- och Hälsoskydd 3 631 3 135 521 3 656

S:a Kostnader 35 606 32 384 3 308 35 692

Investeringsplan 2022-2024

2022 2023 2024

GIS flygfotografering/instrument 500

Beläggningsunderhåll 7 500 7 500 7 500

Park/torg/badplatser/övr allmänna ytor 6 250 3 000 2 000

Utv Ramdalshamnen till
Gästhamnsområde

2 000 1 000

Utv Järntorget 2 000

Digitalisering gem plattform för
samhällsbyggnadsprocess

165

Totalt 16 415 13 500 9 500

Vidare så finns två objekt med i kommunstyrelsens investeringreserv. Dessa är:

Åtgärder korsning Thamsväg-Björntorpsv

Sammankoppl GC-väg längs 510 kustlinjen
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Nämndens arbete med kommunmålen
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att
kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas,
komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att
kunna styra sin verksamhet.

Verksamhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning
som kundorienterad service.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 Detaljplanering,

 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-,
mark- och rivningslov,

 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och
tobakslagstiftning,

 Naturvård,

 Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd,

 Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, ansvar för stomnät i plan och höjd och
tillhandahåller geografisk information till allmänhet och intern verksamhet,

 Gator, gång- och cykelvägar samt parker och annan allmän platsmark.
Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift.

Nämndens ledamöter har stort förtroende för förvaltningen.
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Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90
personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Aktiv samhällsplanering

Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden. Interna processer
Antal åtgärder per år.*1

3 (delår 2021) 4 4 4

Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete

Antal informationstillfällen per år *2
6 (delår 2021) 6 8 8

*1 T.ex. åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, Frösängsgärde, få ett levande centrum med kommersiell service.

*2 T. ex särskilda informationsinsatser på web, deltagande i- / arrangera i öppna möten
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Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska
öka. (D/B)

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska
öka. (D/B)

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

- Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och
matematik) ska öka. (B)

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B)

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)

- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till
universitet och högskola ska öka. (B)

- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till
universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges
kommuner. (B)

- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig
trygga ska öka. (B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Skapa tryggare miljöer
- Förbättra belysning/siktröjning

Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig
belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor.*

- Inventering,
lägg in i GIS

samt
åtgärder

- Löpande - Löpande - Löpande

Tillsyn av förskolor och skolor

Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd
13 16 13 13

*Belysning vid skolor och förskolor ska prioriteras
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska
öka. (D/B)

- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka
inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.(D/B)

Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom
ett år efter avslutad insats ska bibehållas.(D/B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Prioritera tillsyn
- Antal kontrollbesök, miljöskydd
- Antal kontrollbesök, hälsoskydd
- Antal kontrollbesök, livsmedel
- Antal kontrollbesök, tobak, folköl, rec. fria läkemedel

- 57
- 25
- 57
-15

- 52
- 20
- 59
-15

- 30
- 15
- 57
-15

- 30
- 15
- 57
-15

Främja cyklandet i Oxelösund

Antal åtgärder (t.ex. skyltning/vägvisning, cykelparkering, ny
beläggning, nyanläggning, ta fram kartor)

3 3 3 3

Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och
rekreation kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga
strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer

Antal åtgärder
2 2 2 2
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt
särskilda boende ska öka. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin
hemtjänst ska bibehållas. (B)

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar
ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog
med medborgarna

Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal
5 4 4 4

Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst

Antal inspektioner, livsmedel
4 4 4 4
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum
ska öka. (B)

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ska förbättras/öka. (B)

- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom
en dag ska bibehållas. (B)

- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin
fråga direkt ska öka. (B)

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får
ett gott bemötande ska öka. (B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark
eftersträvas

Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark

1 3 3 3

Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet
förenkla för företagande

Kommunens NKI* inom följande områden
- Bygglov
- Miljöbalkstillsyn
- Livsmedelskontroll

43
72
89

-
-
-
-
- 62-69
- Bibehålla
- Bibehålla

-
-
-
-
- 62-69
- Bibehålla
- Bibehålla

-
-
-
-
- 62-69
- Bibehålla
- Bibehålla

Aktivt deltagande vid näringslivsträffar

Antal informationsinsatser/möten med företag
5 5 5 5

*NKI = Nöjdkundindex, Stockholm Business Alliances servicemätning

Betygsskala 0-100; > 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62-69 Godkänt, 50-61 Lågt, < 50 Mycket lågt
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. (B)

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och
statsbidrag ska vara 2021 1,5 %, 2022 1,0 % och 2023 1,0 %.
(D/B)

- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan

kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och
statsbidrag. (B)

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)

- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)

- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)

- Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)

- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst
40%. (B)

Nämndens mål
Ingångsvärde/
bokslutsvärde

2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Minska antalet bristfälliga avlopp

Antal inspektioner
30 25 25 25
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Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt måluppföljning
i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med
årsredovisning.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och
bokslutsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges mål framgår
om de ska följs upp i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i
bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska
redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti
(delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på
objektsnivå.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning utöver miniminivån

Nämndens egen styrning i övrigt
Mål Ingångsvärde

2021
Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Sjukfrånvaron ska minska 3% 5% 5% 5%

Tillsynsrapporter lekplatser -100% 100% 100% 100%
Efterlevnad av FNs
barnkonvention

Antal genomförda aktiviteter*
1 1 1 1

*Är beroende av antal projekt där det är aktuellt

Nyckeltal

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och
mått anges dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal och indikatorer kan vara
väsentliga för att nämnden ska kunna följa utvecklingen av sina verksamheter under
budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd tid/planerad tid, handläggningstid, antal
ärenden, antal anställda osv).

Nyckeltal Basvärde Status Frekvens Status/tidpunkt/
frekvens

Handläggningstider
bygglov

Mindre än 10
veckor

3,3 veckor (jan-okt
2021)

månadsvis

Andel
bygglovärenden
inom 10 veckor

93% månadsvis
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Tabellen nedan visar planerad verksamhetsutveckling samt status i olika aktiviteter som
beslutades om i förändringsbeskrivningen från våren 2021.

Vad Syfte/mål Effekt Tidplan

Förbättringsarbete
avseende processer,
verktyg, mallar och
checklistor

Förenkla handläggarnas
vardag

Mer effektiv
handläggning,
lättare för ny
personal

Pågår kontinuerligt

Service och kommunikation Förbättra servicen till
kommuninvånare och
företagare

Mer nöjda kunder Utbildning startad i
slutet av 2021, följs
upp under 2022

E-tjänst
bygglov/strandskydd

Underlätta för sökanden Lättare att skicka
in ansökan/
klagomål/ boka tid

Införs under Q1-Q2
2022

Gata/park-uppdraget
preciseras

Bättre styrning Insyn i kostnader Kontinuerlig
uppföljning

Översyn av miljötaxan,
efterhandsdebitering

Införande av
rättviksmodellen

Fakturering utifrån
genomförda
inspektioner

Förberedelse under
2022, införande från
och med 2023.

Införande av digitalt
mellanarkiv

Alla handlingar i
bygglovarkivet finns
sökbara i digitalt format

Enklare hantering
av handlingar både
för kunder och
internt.

Införs under Q1-Q2
2022
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2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. fastställer Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tillsynsansvar enligt lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen
(2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag
om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer
receptfria läkemedel (exklusive apotek). 

Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för ovanstående
områden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har planerat resurs om 100 timmar för
ovanstående arbetsuppgifter under 2022.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till ”Tillsynsplan för
folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022”. Då nämnden inte haft ovanstående
tillsynsansvar tidigare har en uppskattning gjorts utifrån Social- och omsorgsnämndens
tidigare behov och tillsynsplan.

Beslutsunderlag
Förslag till Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022

Nils Erik Selin Emilia Torstensson
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
MSF miljö



Tillsynsplan för 
folköl, tobak och vissa
receptfria läkemedel 
2022 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Tillsynsuppdraget 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att
kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel
(exklusive apotek). 
 
Tobak 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att lagen följs när det gäller  

 hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på
försäljningsställen 

 tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på
försäljningsställen 

 marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen  
 
samt tillsammans med Polismyndigheten utöva tillsyn över att lagen följs avseende 

 tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen 

 försäljning av tobaksvaror 

 anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
samt egenkontroll 

 åldersgräns 
 
Folköl 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll är att informera handlarna om
försäljningsreglerna och om skyldigheten att ha en särskild tillsyn över folkölsförsäljningen,
så snart en handlare har gjort en anmälan enligt 5 kap 5 § andra stycket alkohollagen.
Nämnden bör i sin tillsyn över handeln med folköl ha särskild uppmärksamhet på hur
egenkontrollen fungerar. 

Den som säljer folköl till underåriga, langare, onyktra personer eller den som inte kan visa
upp ett egenkontrollprogram eller som på annat sätt bryter mot alkohollagen, riskerar en
varning eller försäljningsförbud sen eller 12 månader. Den som lämnas ut varan eller säljer
öl utan att ha rätt till det, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
 
Läkemedel 
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är det tillsynsmyndigheten i detta
fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska kontrollera efterlevnaden av regelverket
och Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret och
sanktionsmöjligheterna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska rapportera funna brister
till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.  

Sammanfattning av tillsyn 2021 

2021 har Social- och omsorgsnämnden haft tillsynsansvaret för tobak, folköl och receptfria
läkemedel. I slutet av 2021 fattades beslut om att detta tillsynsansvar fån och med 2022
kommer att tas över av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
Nedanstående sammanfattning är baserat på det arbete som Social- och
omsorgsnämnden utfört under 2021. 
 



Vid den tillståndsprövning som gjorts under 2021 i samband med att handlare sökt tillstånd
att sälja tobak i enlighet med den nya lagen har alla sökanden kontrollerats utifrån
lämplighet (personlig och ekonomisk), att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med
lagkraven, att egenkontrollprogram finns samt att yttrande från polisen har inhämtats. 
Ingen tillsyn har utförts under 2021. Social- och omsorgsnämndens resurser har behövt
prioriteras om inom verksamheten.  

Det har under året inte inkommit några anmälningar rörande missförhållanden eller annan
oro inom området tobak-, folköl- och läkemedelsförsäljning. 

Tillsynsplan 2022 

I kommunen finns idag ca 15 handlare som har tillstånd att sälja tobak enligt den nya Lag
om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019. Det finns också 9
anmälda handlare som säljer folköl och 6 anmälda handlare för receptfria läkemedel. 
Målsättningen är att samtliga handlare ska få tillsynsbesök under 2022 samt att vid behov
gå vidare med uppföljande tillsyn vid påträffade brister. 

Skulle några missförhållanden upptäckas kommer lämpliga åtgärder att vidtas.  
Utöver detta tillkommer tillsyn påkallad av tips från allmänheten och polis. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att övertagandet av denna tillsyn innebär
ett ökat resursbehov. I behovsutredningen som finns som bilaga till Kommunal tillsynsplan
inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024 har nämnden räknat med att denna tillsyn
kommer innebära ca 100 h handläggning under 2022.  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobak 2022 samt Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalkens område

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till
beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

 Anta ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”.

 Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror”.

2. Sammanfattning
De taxor som var i behov av justeringar inför 2022 har redan antagits av nämnden. På
grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen att en ny taxa
antas av nämnden samt att en befintlig taxa justeras ytterligare på grund av lagändring.
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror är helt ny. I Taxa
inom miljöbalkens område innebär grön text ny text.

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över tillsynsansvar
enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt
alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt
enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare
som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).

Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för ovanstående
områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med
övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående områden för att kunna ta
ut avgifter.

Taxa inom miljöbalkens område
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen av nämnden inför 2022. Nu har en
liten justering har skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som har skett i
38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Lagändringen
innebär att ännu fler hygieniska verksamheter kan bli aktuella för tillsyn.
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Datum

2021-11-29 MSN.2021.18

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till ”Taxa för folköl,
tobak och vissa receptfria läkemedel”. Då nämnden inte haft ovanstående tillsynsansvar
tidigare har förvaltningen utgått ifrån Social- och omsorgsnämndens tidigare taxa.

Beslutsunderlag
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Nils Erik Selin Emilia Torstensson
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
KF (FÅ)
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
miljo@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösunds kommuns kostnader för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd
av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.

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

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

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

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor per hel timme
handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, administration, arkivering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
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vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2
gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för prövning
8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.

9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas,
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen påbörjats.

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

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

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

Avgifter med anledning av anmälan
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.

15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också
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skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

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

Avgift för tillsyn i övrigt och vid bristande efterlevnad
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas
en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som tidsfaktor i
taxebilaga 2 eller 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den planerade tillsynen
ska verksamhetsutövaren betala timavgift för denna extra tillsyn.

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.

19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.

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

21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
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Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter,
får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

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

Verkställighetsfrågor m.m.
24 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.

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

26 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.
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Taxebilaga 1

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT
2 KAP MILJÖBALKEN (MB)

AVGIFT

Tillsyn i övrig

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de
fall tillsynen inte
ingår i den
årliga tillsyns-
avgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MB

Prövning

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på fastlandet

9 h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på öar

10 h

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde

5 h

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde

5 h

Anmälan

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

4 h

Tillsyn

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

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB

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

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten

7 h

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

6 h

4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit

6 h

5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,2, 3 eller
4 på samma fastighet och vid samma tillfälle

7 h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter

9 h

Anmälan

Handläggning av anmälan avseende:

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

2. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

3. Ändring av tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 1 kap 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Belopp som
motsvarar
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet
enligt
taxebilaga 2

Timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Berg- eller jordvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar 2 h
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Tillsyn

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning
enligt taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MB

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h

3. Orm Ingen avgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa Timavgift

Anmälan

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

2 h/ upplags-
plats

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ingen avgift

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg

4 h

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

6 h

3. Skol- och fritidsverksamhet

-Skola med mer än 400 elever 7 h

-Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever 5 h

-Skola med högst 100 elever 3 h

-Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4 h

-Annan pedagogisk verksamhet 1 h
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Tillsyn

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8.

Avgift för provtagning:

Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger, plaskdammar 1,5 h/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i taxebilaga 3.

Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Årlig tillsyns-
avgift enligt
taxebilaga 3.

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

MILJÖSKADOR OCH FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT
10 KAP MB

Prövning

Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 § miljö- Timavgift
balken är lämpliga och tillräckliga

Anmälan

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift

Tillsyn

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

Timavgift
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB

Anmälan

Prövning av anmälan att inrätta grundvattentäkt enligt vad
Oxelösunds kommun föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

3 h

Tillsyn

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB

Anmälan

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Timavgift

Tillsyn

Tillsyn av verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB

Prövning

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Handläggning av ärenden enligt förordning 2007:19 om PCB m.m. Timavgift

Information

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser

2 h
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Tillsyn

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

2 h/år

2 h/år

2 h/år

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808)

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Tillsyn/handläggning av ärenden gällande cisterner (NFS 2017:5)

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB

Prövning och anmälan

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

Timavgift

Prövning av alla undantag från renhållningsordningen förutom
kompostering av matavfall

1 h

Prövning av undantag från renhållningsordningen avseende kompostering
av matavfall

Ingen
avgift

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

Förnyelse av tidigare meddelat beslut om undantag från
renhållningsordningen

Timavgift

0,5 h

Tillsyn

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift
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Datum

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet

Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år
som utgör grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive
klasskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF
med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF=Miljöprövningsförordning (2013:251), VK/KK= Klassningskod, TF=Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå (C: anmälningspliktiga, U: icke anmälningspliktiga), T=Timavgift

Lagrum i
MPF

VK/ KK TF PN Beskrivning

  JORDBRUK
  Djurhållning

2 kap 3 §

1.20-1
1.20-2

8
6

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och
ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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1.2001 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

1.2002 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

  Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

2 kap 4 § 1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

  Odling
1.3001 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är

större än 5 000 kvadratmeter.
1.3002 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är

större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.
1.3002-1 T U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst

2 000 kvadratmeter.
1.3003 T U Anläggning för torkning av gödsel.
1.3004 T U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion

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

hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.

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

3 kap 2 § 5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

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

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

Berg, naturgrus och andra jordarter
10.1001 T U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material

(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.

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

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

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

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

10.3001 T U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).
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4 kap 5 § 10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

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

4 kap 6 § 10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

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

4 kap 7 § 10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår.

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

  Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 10 § 11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

  Annan utvinningsindustri
4 kap 17 § 13.70 6 C Djupborrning, som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

  LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier
5 kap 3 § 15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500

ton slaktvikt per kalenderår.
15.3001 T U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Livsmedel av animaliska råvaror
5 kap 6 § 15.50

15.50-1

15.50-2

16

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.

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår.
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15.5001 T U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst
50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

  Rökeri
5 kap 7 § 15.80

15.80-1

15.80-2

10

6

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

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

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

  Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 10 § 15.101 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och

behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.

- 15.9001 T U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
2 000 ton produkter per kalenderår.

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

  Kvarnprodukter

5 kap 11 § 15.125

15.125-1
15.125-2

20
8

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

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

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

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

Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 14 § 15.151 16 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och

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

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

  Mjölkprodukter
5 kap 16 § 15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3

25
20
10

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

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

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

  Oljor och fetter
5 kap 19 § 15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller

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

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

Glass

5 kap 21 § 15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10
ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.

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

  Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 23 § 15.240

15.240-1
15.240-2
15.240-3

25
15
10

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

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

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

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

  Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 25 § 15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck

eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.

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

Jäst
15.27001 T U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per

kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.

Kafferostning
5 kap 27 § 15.280

15.280-5
15.280-6

25
10

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

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

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

  Paketering av livsmedel
5 kap 28 § 15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller

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

  Foder av animaliska råvaror
5 kap 30 § 15.340

15.340-1
15.340-2

25
10

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

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.

15.34001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär
paketering.

Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 32 § 15.360 10 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling

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

15.36001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
  TEXTILVAROR

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

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

  PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 3 § 18.30 8 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men

högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.

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

  TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 2 § 20.10 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier

med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä
eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.

  Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 4 § 20.30

20.30-1

20.30-2

25

15

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.

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

20.3001 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 1000
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.3002 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 1000
kubikmeter per kalenderår.

  Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
8 kap 5 § 20.40 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,

eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller



Taxa inom miljöbalkens område 19 (38)

Datum

20.40-1

20.40-2

20.40-3

20.40-4

20.40-5

20.40-6

20.40-7

20

15

8

20

15

8

10

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.

20.4001 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 1 000 m³ fast mått per kalenderår.

20.4002 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 3 000 m³ löst mått råvara per kalenderår.

20.4003 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5
000 m³ råvara per kalenderår.

  Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 7 § 20.60

20.60-1
20.60-2

20.60-3

20
20

12

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

  Lagring av timmer
8 kap 9 § 20.80 C Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.



Taxa inom miljöbalkens område 20 (38)

Datum

20.80-1

20.80-2

20.80-3
20.80-4
20.80-5

15

10

6
15
10

- 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.

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

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

8 kap 10 § 20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

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

  Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 § 20.91 9 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

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

  MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
21.1001 T U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte

är tillståndspliktig enligt 9 kap 1 §.
21.4001 T U Anläggning för framställning av högst papper, papp eller kartong per

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 kap 2
eller 3 §.

  FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 § 22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 § 22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 4 § 22.40

22.40-1

22.40-2

22.40-3

6

12

8

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

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per



Taxa inom miljöbalkens område 21 (38)

Datum

kalenderår.

22.4001 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
m2 men högst 50 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.

22.4002 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
m2 men högst 15 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.

22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 m2

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.

22.4004 T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
m2 men högst 5 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.

22.4005 T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 m2

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.

  KEMISKA PRODUKTER

  Läkemedel
12 kap 40 § 24.40

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

35
20
12
6

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kap 41 § 24.41 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.

  Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 § 24.44 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kap 46 § 24.46

24.46-1

24.46-2
24.46-3

25

20
12

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller



Taxa inom miljöbalkens område 22 (38)

Datum

24.46-4 10
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4601 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

- 24.4602 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4603 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.

12 kap 47 § 24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

- 24.4701 T U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller
hygienprodukter per kalenderår

  GUMMI- OCH PLASTVAROR
13 kap 2 § 25.11

25.11-1

25.11-2

25.11-3

25.11-4

30

20

12

8

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

25.1101 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

13 kap 4 § 25.30 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår,
och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

25.3001 T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår.

13 kap 6 § 25.50 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för



Taxa inom miljöbalkens område 23 (38)

Datum

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

25.50-5

25.50-6

25.50-7

25.50-8

15
7
6
25

15

10

8

6

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.

25.5001 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning.

25.5002 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning
eller kalandrering med plast.

  MINERALISKA PRODUKTER
  Glas, glasvaror och keramiska produkter
26.1001 T U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

14 kap 4 § 26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1,2 eller 3 §.

26.3001 T U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

14 kap 5 § 26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.

26.5101 T U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller
används.

14 kap 8 § 26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 6 eller 7 §.

26.6001 T U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.



Taxa inom miljöbalkens område 24 (38)

Datum

  Cement, betong, kalk, krita och gips
26.7001 T U Anläggning för att

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

14 kap 12 § 26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9, 10 eller 11 §.

26.10001 T U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.

14 kap 13 § 26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.11001 T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

14 kap 14 § 26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.

26.12001 T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.

  Andra mineraliska produkter
14 kap 17 § 26.150

26.150-1
26.150-2

20
15

C Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.15001 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.

14 kap 18 § 26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
26.17001 T U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid

per kalenderår.
14 kap 20 § 26.180 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.

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

  STÅL OCH METALL
15 kap 10 § 27.60 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,

om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8, 9 eller 14 §.

27.6001 T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

27.10001 T U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.

15 kap 18 § 27.140 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13, 14 eller 17 §.



Taxa inom miljöbalkens område 25 (38)

Datum

27.14001 T U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

  METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

16 kap 3 § 28.25

28.25-1

28.25-2

6

2

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

16 kap 5 § 28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.

28.4001 T U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

16 kap 7 § 28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §.

28.7101 T U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 9 § 28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt

ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 10 § 28.95

28.95-1
28.95-2

12
8

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

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

28.9501 T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter,
för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
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3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50
kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 3 § 31.30 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller

kvicksilver.
17 kap 6 § 31.60 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

  METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 § 34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per

kalenderår.
34.1001 T U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per

kalenderår.

18 kap 2 § 34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon
18 kap 4 § 34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 3 §.

34.4001 T U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap 5 § 34.50 25 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning
18 kap 8 § 34.80

34.80-1

34.80-2

25

6

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.

34.8001 T U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total
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tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor
som volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

Gas- och oljeplattformar
35.1001 T U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära

kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll
eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv

18 kap 10 § 35.20 8 C Skeppsvarv.
35.2001 T U Båtvarv
  FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.

19 kap 4 § 39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan
ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.

19 kap 5 § 39.35 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.

19 kap 6 § 39.50

39.50-1 20

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
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39.50-2

39.50-3

10

8

per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

39.5001 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.

39.5002 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men
högst 5 ton organiska lösningsmedel.

39.5003 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.

39.5004 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.

  HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

20 kap 2 § 39.70 9 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.7001 T U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
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1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.8001 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.

20 kap 4 § 39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.

39.9001 T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.

  GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

21 kap 1 § Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

  Anaerob biologisk behandling
21 kap 3 § 40.02 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,

grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.

  Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 6 § 40.20 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom

anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

  Förbränning
21 kap 11 § 40.60

40.60-1

40.60-2

10

6

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
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40.60-3 10
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.

40.6001 T U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

21 kap 12 § 40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.

  Vindkraft
21 kap 15 § 40.100 4 C Verksamhet med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.

40.10001 T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än
50 meter.

  Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 § 40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi

från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.

21 kap 17 § 40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.

40.12001 T U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.

  VATTENFÖRSÖRJNING
41.9001 T U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan

kemsteg för mer än 50 000 personer.
41.9002 T U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men
högst 50 000 personer.

41.9003 T U Vattenverk för högst 5 000 personer.
  FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1 § 50.10 6 C Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1001 T U Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

23 kap 2 § 50.20 C Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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50.20-1

50.20-2

50.20-3

50.20-4

8

6

8

6

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

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 000- 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 – 5 miljoner
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

50.2001 T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.

50.2002 T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.2003 T U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
50.2004 T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
50.2005 T U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för

motorfordon.

  HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar
24 kap 2 § 63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.

63.2001 T U Småbåtshamn

63.2002 T U Båtklubb

Flygplatser

63.4001 T U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

24 kap 5 § 63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

63.5001 T U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.

Annan trafikinfrastruktur
63.10001 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd

trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
63.10002 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd

trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
63.10003 T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd

trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
63.10004 T U Parkering

63.10101 T U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd
spårlängd över 80 kilometer.

63.10102 T U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

63.10103 T U Övriga spåranläggningar.

  LABORATORIER
25 kap 1 § 73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är

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

73.1001 T U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

73.1002 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.

73.1003 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
högst 20 kvadratmeter.

  TANKRENGÖRING
26 kap 2 § 74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för

förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap 1 § 85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
85.1001 T U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 § 85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.

85.3001 T U Tandläkarmottagning

85.4001 2 Djursjukhus och liknande

  RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 4 § 90.16

90.16-1

90.16-2

20

15

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

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

90.2001 T U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.

90.2002 T U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.

90.2003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.

  AVFALL
29 kap 1 § Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,

materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

29 kap 2 § Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som
i avfallsförordningen (2011:927).

29 kap 3 § Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.

Förbränning
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29 kap 17 § 90.230 6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

90.23001 T U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.

  Deponering
29 kap 19 § 90.281 8 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund,

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning.

29 kap 26 § 90.341 6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

90.34101 T U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
  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
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

Biologisk behandling
29 kap 31 § 90.171

90.171-1

90.171-2

90.171-3

10

8

6

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.

90.17001 T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.

  Animaliskt avfall
29 kap 33 § 90.251 30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom

biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

  Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 35 § 90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
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som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.

  Uppgrävda massor
29 kap 37 § 90.370 T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor

från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22,
23, 24 eller 25 §.

Konventering av smittförande avfall
29 kap 38 § 90.382 T C Konventera smittförande avfall på ett sjukhus.

  Avvattning
29 kap 39 § 90.375 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är

högst 2 000 ton.
  Mekanisk bearbetning och sortering

29 kap 41 § 90.110

90.110-1

90.110-2

90.110-3

20

15

T

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål

29 kap 43 § 90.80 12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

90.8001 T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.

  Elavfall

29 kap 44 § 90.90 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.

Uttjänta fordon
29 kap 46 § 90.120 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),
eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.

  Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 § 90.29 2 C Förbereda avfall för återanvändning

Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 49 § 90.40 9 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om

mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra
fall.
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90.4001 T U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.

90.4002 T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten.

29 kap 51 § 90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 64 § 90.520 9 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk

lagring av koldioxid.
  Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

29 kap 70 § 90.430 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

  SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 2 § 92.20

92.20-1
92.20-2
92.20-3

10
5
4

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

92.2001 T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.

30 kap 3 § 92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

92.10001 T U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål

92.10002 T U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål

92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål

  TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 § 93.10 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.

93.1001 T U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.

93.1002 T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
  ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
  Lackering m.m.
100.1001 T U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver

per kalenderår.
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100.1002 T U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2
ton men högst 10 ton pulver per kalenderår.

100.1003 T U Förbrukning av högst 4 ton färg eller lack eller högst 2 ton pulver per
kalenderår.

  Hantering av brom- eller fluorkarboner
101.1001 T U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
101.1002 T U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
101.1003 T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
101.1004 T U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
101.1005 T U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
101.1006 T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
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Taxebilaga 3
Fasta tillsynsavgifter för hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör
grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade
verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF med timtaxan för
aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.

Klass-
nings-
kod Verksamhet Prövningsnivå

Tids-
faktor i
timmar Beskrivning

H1 Öppen förskola Anmälningsplikt 2

H2 Förskola Anmälningsplikt 4

H3 Grundskola
inklusive
förskoleklass/
fritidshem

Anmälningsplikt 4

H4 Gymnasieskola Anmälningsplikt 4

H5 Övrig
skolverksamhet

Anmälningsplikt 4 Exempelvis
vuxenutbildning,
Komvux, SFI,
specialskola

H6 Annan
pedagogisk
verksamhet

Anmälningsplikt 1
Exempelvis skola som
inte har egna lokaler

H7 Bassängbad Anmälningsplikt 8 Bassängbad som är
upplåtna åt allmänheten
eller som annars
används av många
människor

H8 Yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Anmälningsplikt 3 Tatuering, piercing eller
annan
skönhetsbehandling som
innebär påtaglig risk för
blodsmitta eller annan
smitta genom
användning av stickande
eller skärande verktyg

H9 Övriga
verksamheter

Ej anmälnings-
pliktiga

Tim-
avgift

Lokaler för vård eller
annat omhändertagande,
samlingslokaler,
massage, kroppsvård,
kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik,
zonterapi, frisersalong,
hotell, camping, öppen
fritidsverksamhet m.fl.
verksamheter där
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Taxa för handel med
vissa receptfria
läkemedel, folköl och
tobaksvaror

1(2)

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt lag om tobak och likande produkter. (2018:2088).

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.

6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogat

Receptfria läkemedel och folköl
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om
vissa receptfria läkemedel.

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den
löpande tillsynen av detaljhandel med öl.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument.

Avgift för anmälan och tillsyn
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes
handläggningstid.

För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.



Handläggning/tillsynstid

Anmälan om försäljning av folköl 1 h
Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl) Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd

tid
Återkommande tillsyn av receptfria
läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommande tillsyn av öl och receptfria
läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Tobaksvaror
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till
konsument.

Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen
nedan.

För återkommande tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.

Handläggningstid/tillsynstid

Ansökan för tillstånd för att sälja tobak 8 h
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak 4,5 h
Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden

5,5 h

Anmälan om förändrat tillstånd 1,5 h
Återkommande tillsyn av tobak och likande
produkter

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Internkontrollplan 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden 2022.

2. Sammanfattning
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och på en rimlig
nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6
kap 6 §).

Förslaget är att följa samma kontrollplan som för 2021.

Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret.

De kontrollmoment som valts presenteras i bifogat förslag. Nämnden ska besluta vilka
delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2022. Nämnden har också möjlighet att
själv initiera kontrollmoment.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan MSN för år 2022

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Tf. Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022

Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig

1 Kompetensförsörjning Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3 Att årlig analys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

1ggr/år FC

2 Tillsyn inom PBL Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4 Uppföljning av genomförd
tillsyn

1ggr/år Enheten

3 Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4 Uppföljning av
nämndbeslut.

1ggr/år Enheterna

4 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3 Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
året och kontrollera att de
gjorts enligt rutiner och av
rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

1ggr/år Enheter/Ekonomi
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Uppföljning internkontrollplan 2021

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Godkänna föreslagna åtgärder och att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen-
återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp
1 gång per år. Uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 2020-11-01 till och
med 2021-10-31.

Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller är godkända:

1. Kompetensförsörjning

3. Nämndbeslut förelägganden

Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller har brister och är inte godkända:

2. Tillsyn inom PBL

4. Inköp/upphandling

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Kompetensförsörjning. Riskanalyser och handlingsplaner är genomförda enligt rutin.
Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt.

Nämndbeslut förelägganden. Miljöenhetens beslutade ärenden med sanktion, viten och
förelägganden har verkställts. Bygglovenhetens beslutade ärenden med förelägganden,
sanktionsavgifter och viten har verkställts. Övriga enheter omfattas inte av denna typ av
myndighetsutövning och berörs därför inte av denna kontrollpunkt.

Tillsyn inom PBL. Tillsynsarbetet och tillhörande uppföljning har inte utförts enligt plan på
grund av hög arbetsbelastning och personalbrist inom bygglovenheten. Tillsynsplan finns
men behöver uppdateras. Uppföljningen får skjutas till nästa tillfälle.

Inköp/upphandling. Underlaget för granskningen erhölls till ekonomiavdelningen sent på
grund av sent överlåtande av uppdrag till nuvarande samordnare av internkontrollen.
Därvid har ekonomiavdelningen meddelat att granskningen kommer att ske under första



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-12-01 MSN.2021.35

kvartalet år 2022. Uppföljningen till nämnden kommer att återkopplas i anslutning till
samma period.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2021

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Tf. Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Intern kontrollplan 2021 

 Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig 
 
1 

 
Kompetensförsörjning  

 

 
Att riskanalyser 
genomförs och 
handlingsplaner 
upprättas.  

 
 

 
Bristande kompetens, 
ökande sjukfrånvaro, 
svårigheter att rekrytera, 
hög personalomsättning  

 
 

 
3 

 
Att årlig analys görs 
avseende personalläget 
samt att uppföljning görs 
av genomförda 
rekryteringar.  

 

 
 1ggr/år  

 

 
FC 

 
2 

 
Tillsyn inom PBL  

 

 
Uppföljning av 
tillsynsplan  

 

 
Att rättssäkerheten hotas 
och risken för olyckor ökar.  

 

 
4 

 
Uppföljning av genomförd 
tillsyn  

 

 
 1ggr/år  

 

 
Enheten 

 
3 

 
Nämndbeslut 
förelägganden  

 

 
Att beslutade 
förelägganden och 
sanktionsavgifter/viten 
verkställs  

 

 
Att förelägganden inte har 
den effekt som är tänkt i 
lagen  

 

 
4 

 
Uppföljning av 
nämndbeslut.  

 

 
 1ggr/år  

 

 
Enheterna 

 
4 

 
Inköp/upphandling  

 

 
Kontroll att inköp gjorts 
av behörig personal och 
i enlighet med rutiner  

 

 
Att köp görs utanför 
ramavtal och i strid med 
gällande lagar och rutiner  

 

 
3 

 
Genomgång av inköp som 
gjorts över 20 000 kr under 
året och kontrollera att de 
gjorts enligt rutiner och av 
rätt person. Undantaget 
Kustbostäder, Oxelö 
Energi, NCC Roads.  

 

 
 1ggr/år  

 

 
Enheter/Ekonomi 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14

Utdragsbestyrkande

(13) Dnr MSN.2021.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Protokollsutdrag Kf § 101 - Revidering av reglementet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden



Sammanträdesprotokoll Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-11-10

Utdragsbestyrkande

Kf §101 Dnr KS.2021.122

Revidering av reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

Sammanfattning

Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente är att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en
och samma nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering
av kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns hos
livsmedelshandeln.

I och med föreslagen revidering överförs följande uppgifter från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

· Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel
(2009:929).

· Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl)
enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).

· Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap. § 3.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer i samband med planerade ordinarie
inspektioner kunna utöka inspektionerna till att vid samma tillfälle också omfatta de
övertagna inspektionsområdena från vård- och omsorgsnämnden. Intäkter för den
övertagna verksamheten sker via taxor. Efter genomgångar med
förvaltningsledning för Social- och omsorgsförvaltning och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas
in för tillsynen.

Motsvarande förändring görs för vård- och omsorgsnämnden reglemente i ett
separat ärende.



Sammanträdesprotokoll Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-11-10

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-24 § 62
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2021-06-02

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

______

Beslut till:
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)
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