
 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 
 

 

 
 
 
Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2022-01-17 kl. 8.30 via 

Teams 
  
  

    
 Catharina Fredriksson  
 Ordförande Jana Hilding 
  Sekreterare 
   
  
 
Nr DiarieNr Ärendemening 

 
Handläggare            Sid 

1  KS.2022.17  Uppdrag om att upprätta 
föredragningslista med förslag till beslut  
   

Jana Hilding 

2  KS.2021.155  Samrådsremiss Ostlänken: järnväg 
Bibana Nyköping (TRV 2018/127685)  
     

Nils-Erik Selin         3 

3  MEX.2021.117  Utveckling område Jogersöhem, del av 
fastighet 1:122    
 

Kjell Andersson      9 

4  MEX.2021.156  Nytt planbesked Kvarndammens 
industriområde      
 

Kjell Andersson      12 

5  KS.2018.59  Förlängning av markanvisning 
Stenvikshöjden, del av fastighet  
Oxelö 8:20    
 

Maria Malmberg      13 

6 MEX.2021.141  Markanvisning Inskogen sydöstra del, 
del av Stjärnholm 5:1    
 

Kjell Andersson      15 

7 MEX.2021.33  Markanvisning Bara industriområde, del 
av Stjärnholm 5:37  
   

Kjell Andersson      46 

8  MEX.2020.130  Tilläggsavtal försäljning av fastighet 
Körsbäret 1    
 

Kjell Andersson      48 

9  KS.2020.93  Uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021     
 

Niklas Thelin           53 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 
 

 

10  KS.2021.124  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2022-2024  
   

Niklas Thelin              54 

11  KS.2021.128  Fördelning av medel prioriterade grupper 
2021    
 

Margrita Sjöqvist       81 

12  KS.2021.82  Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021   
  

Margrita Sjöqvist       83   

13 KS.2021.148  Inrättande av planutskott  
   

Maria Malmberg   

14 KS.2021.116  Taxor 2022   
  

Niklas Thelin              85 

15  KS.2021.160  Förändrad debiteringsform och 
avgiftsnivå för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet    
 

Jana Hilding             130 

16  KS.2021.142  Kommunens styrdokument 2021    Niklas Thelin            138 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 
 

1(1) 

Datum  Dnr 
2022-01-11  KS.2021.155    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 registrator@oxelosund.se 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Nils-Erik Selin   
   
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
Samrådsremiss Ostlänken: Vattenverksamhet, järnväg Bibana 
Nyköping (TRV 2018/127685) (TRV 2021/16818)  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Godkänner tjänsteskrivelsen som kommunens yttrande. 

2. Sammanfattning  
Trafikverket har skickat på remiss en järnvägsplan avseende bibanan som är en del av 
Ostlänken. Ostlänken är en ny järnväg mellan Järna och Linköping. Bibanan planeras gå 
via Nyköpings tätort och blir en förgrening från stambanan för att nå Nyköpings 
resecentrum och Skavsta resecentrum. 
 
Arbetet med att planera resecentrum i Nyköping och vid Skavsta omfattas inte av denna 
remiss. 
 
Eftersom remissen inte omfattar resecentrum vid Skavsta eller Nyköping så har 
Oxelösunds kommun inget att anföra avseende föreslagen bansträckning. Det som är av 
stort intresse för Oxelösund är anslutningsmöjligheterna för persontrafik till och vid de två 
resecentrumen. Tilläggas kan att bibanan sannolikt underlättar för framtida möjligheter att 
ansluta TGOJ-banan till Skavsta och stambanan. Viktigt i sammanhanget är även att 
bibanan samplaneras med Kungsladugårdsleden som har sin korridor i direkt närhet med 
Bibanan och ska passera över TGOJ-banan. 
 
Remissen omfattar även järnvägens påverkan på närbelägna vattendrag. Därför krävs 
tillstånd för vattenverksamhet vid byggandet av järnvägen. Inte heller i detta avseende har 
Oxelösunds kommun något att anföra. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Ks - Samrådsremiss Ostlänken: Vattenverksamhet, järnväg Bibana 
Nyköping (TRV 2018/127685) (TRV 2021/16818)  
Samrådsremiss Ostlänken: Vattenverksamhet, järnväg Bibana Nyköping 
 
 
 
Johan Persson Nils-Erik Selin  
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef  
 
  
Beslut till:  
Trafikverket, Borlänge (för åtgärd) 













 

Tjänsteskrivelse 
 

1(2) 

Datum  Dnr 
2021-11-29  MEX.2021.117    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 registrator@oxelosund.se 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Kjell Andersson   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Utveckling område Jogersöhem, del av fastighet 1:122 

 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur området runt 
Jogersöhem ska utvecklas enligt befintlig detaljplan. 
2. Utredning inklusive kostnad för framtagning av tekniska underlag finansieras via 
investeringsanslag Jogersöhem i investeringsbudget för 2022. 
3. Kommunchefen ges i uppdrag att till återkomma med förslag till politisk styrgrupp för 
utredningen. 

2. Sammanfattning  
Jogersö och området runt Jogersöhem är Oxelösunds lunga för fritidsaktiviteter. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
har övergripande tittat på vilka möjligheter som finns till utveckling av området runt 
Jogersöhem enligt rådande detaljplan.  
Detaljplanen är från 50-talet och ger möjlighet till olika former av bebyggelse för fritidshus 
och fritidsverksamhet. Inga permanenta bostäder. Detaljplanen medger en huvudbyggnad 
samt en sidobyggnad per given fastighet (tomt). Utöver det finns det med dagens 
byggregler även möjlighet att bygga ett Attefalls hus samt en friggebod, per given fastighet 
(tomt). 
Den initiala studien som Kommunstyrelseförvaltningen har gjort har varit inriktad på norra 
delen av området, dvs den del som är runt Jogersöhem. Det området skulle med stöd av 
detaljplanen kunna delas in i 4 olika fastigheter, tomter. Varje fastighet kan då byggas med 
ovanstående byggnation. Utnyttjas den befintliga detaljplanen på detta sätt skulle det på 
denna del av området kunna bli 4 huvud hus, varav ett skulle kunna vara det befintliga 
Jogersöhem huset, 4 st sidobyggnader, 4 attefallshus samt 4 friggebodar.  
En teknisk undersökning behöver göras av nuvarande byggnad vid Jogersöhem innan 
framtida användning kan beslutas och det finns svar på frågan om en renovering av 
nuvarande byggnad är möjlig eller om ny byggnad bör uppföras.  
Befintlig brand damm/pool ses som en anläggningstillgång samt att möjligheten att uppföra 
brygga ses som möjligt med stöd av detaljplanen.  
Den föreslagna utredningens mål är att ge konkreta svar på hur området vid Jogersöhem 
kan utvecklas inom ramen för gällande detaljplan. 
I utredningen bör även marken mellan Jogersövägen och Jogersöhemsområdet tas in för 
att se om och hur det är lämpligt med någon form av utveckling. Området består av skog 
med inslag av ekar. 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-11-29  MEX.2021.117    

 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunchefen ges i uppdrag ges i uppdrag att 
ta fram ett konkret förslag på hur området runt Jogersöhem ska utvecklas enligt befintlig 
detaljplan. Utredningen inklusive tekniska undersökningar av befintlig byggnad på 
Jogersöhem föreslås finansieras via investeringsanslag för Jogersöhem i 
investeringsbudget för 2022  
Avslutningsvis föreslås kommunchefen ges i uppdrag att till återkomma med förslag till 
politisk styrgrupp för utredningen. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Utveckling område Jogersöhem, del av fastighet 1:122 
Karta över utredningsområde Jogersöhem, del av fastighet 1:122 
 
 
 
Johan Persson Kjell Andersson  
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg  
 
  
 
 
Beslut till:  
MEX(FÅ) 
EK (FK) 
MSF(FK) 
 

 



Teckenförklaring

Medelfel 0,01 - 0,05 m

Medelfel 0,051 - 0,2 m

Medelfel 0,21 - 0,5 m

Medelfel > 0,5 m

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Traktbeteckning

Fastighetsytor

Utskriven: 28 december 2021

0 0,1 0,20,05 km

Ungefärlig skala: 1:4 431

¥



 

Tjänsteskrivelse 
 

1(1) 

Datum  Dnr 
2021-12-27  MEX.2021.156    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 registrator@oxelosund.se 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Kjell Andersson   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Nytt planbesked Kvarndammens industriområde  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Begäran om planbesked för Kvarndammens industriområde återtas. 

2. Sammanfattning  
I Oxelösunds Översiktsplan finns området runt Kvarndammen utpekat som ett potentiellt 
nytt industriområde. Kommunstyrelsen tog beslut i mars 2021, §34, att begära planbesked 
hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden för det aktuella området. Det planerade 
industriområdet enligt planbeskedet har varit en del av förhandlingarna med Vattenfall för 
de kommande nya kraftledningarna till SSAB. Vid begäran om planbesked skickas enligt 
sedvanlig rutin skickas information och ärende till Länsstyrelsen. 
Från Kommunstyrelseförvaltningen har planbeskedet varit en del av förhandlingarna med 
Vattenfall, då de 2 st nya elledningarna till SSAB, kommer in i Oxelösunds Kommun via 
detta område. 
Länsstyrelsen och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar i det efterföljande 
arbetet att topografin inom det utpekade området gör det mindre lämpligt att exploatera. 
Stora höjdskillnader i kombination med stora ytor skapar stora kostnader. Samtidigt finns 
både kultur- och miljöhistoriska värden att hantera i området. Kommunstyrelsen föreslås 
därför besluta att återta planbegäran för det tänkta området. 
Behovet av kompletterande industrimark är fortsatt stort. I diskussioner mellan 
Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett nytt 
område tagits fram längs och väster om TGOJ banan, i norra delen av kommunen. 
Området är i gällande översiktsplan utpekat som ett framtida område för industriändamål. 
Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till planbesked för beslut i 
Kommunstyrelsen då förutsättningarna för detta tilltänkta område klarlagts. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse - Nytt planbesked Kvarnbäckens industriområde  
 
 
 
Johan Persson Kjell Andersson  
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg  
 
Beslut till:  
MEX (FÅ) 
MSF (FK) 
EK (FK) 



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-01-03 KS.2018.59

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg

Kommunstyrelsen

Förlängning av markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet
Oxelö 8:20

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Markanvisning förlängs till 2022-12-31.

2. Finansiering av externt upprättande av köpehandlingar sker via exploateringsbudget.

3. Frångå riktlinje som avser att stomresning måste ske inom 12 månader från
tillträdesdagen.

2. Sammanfattning
I tidigare kommunstyrelsebeslut KS 2019-09-25 § 143 tilldelades exploatörer områden
sedan markanvisning genomförts under 2019 för den detaljplan som kallas Stenvikshöjden.
Markanvisningen var indelad i tre delar i enlighet med den detaljplan som då nyligen hade
antagits. HSB tilldelades området (A) nere vid Ramdalsparkeringen och delområdet (B)
med de 3 punkthusen närmast Örnvägen.

Anebyhus vann med sitt förslag att uppföra 18 st äganderättsradhus i området (C) uppe på
Stenvikshöjden där det tidigare funnits tennisbanor.

Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträden beslutat om förlängning av
markanvisning för Anebyhus, KS 2020-05-27 § 86 togs beslut om förlängning till och med
den 15 mars 2021 samt KS 2021-04-21 § 68 togs beslut om förlängning till den 31 januari
2022. Anebyhusgruppen har med hjälp av Skandiamäklarna startat försäljning av projektet
men byggstart har ej skett. Preliminär tidplan anger att försäljning beräknas pågå till juli
2022. Därefter pågår en projekteringsperiod och planerad start för markberedning är våren
2023 med byggstart av hus därefter. Anebyhus anger att tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en förlängning av markanvisningen sker till
2022-12-13.

Enligt kommunstyrelsebeslut 2020-09-30 §120 skall produktion av väg och infrastruktur upp
till område C startas till en kostnad av 2,5 mkr. Finansiering sker ur investeringsmedel Mark
och Exploaterings Investeringsbudget för Markberedning för 2020. Kostnaden finns med
som önskad tilläggsbudgetering för 2022.

Markanvisningen till Anebyhus innebär att Oxelösunds kommun säljer varje enskild tomt
direkt till köparen och eftersom ansvarig mäklare på Skandiamäklarna skriver avtal med
köpare för köp av hus föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Skandiamäklarna skall med
uppdrag från Oxelösunds kommun upprätta köpehandlingar som avser köp av mark.
Denna kostnad finns inte budgeterad i projektet med föreslås belasta Exploateringsbudget
för aktuellt område.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-12-08 KS.2018.59

Dessutom föreslås att frångå Oxelösunds kommuns riktlinje, Riktlinjer för tomtkön,
försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun, som
innebär att byggstart, stomresning inte behöver påbörjas inom 12 månader från
tillträdesdagen. Detta på grund av att tillträdesdagen är oklar och köparen inte kan styra
över den preliminära tidplanen där Anebyhus anger att produktion av radhusen sker
etappvis och under en längre period än 12 månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet Oxelö 8:20

Johan Persson Maria Malmberg
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
KC (FK)

MEX(FÅ)



 

Tjänsteskrivelse 
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Datum  Dnr 
2021-11-10  MEX.2021.141    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 registrator@oxelosund.se 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Kjell Andersson   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Tilldela RE Equity fund markanvisning enligt redovisade underlag.  
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal. 

2. Sammanfattning  
Inskogen har en befintlig detaljplan sedan 1981. I området ut mot Sundavägen finns i 
västra delen har kommunstyrelsen beslutat att tilldela en markanvisning för Acasa för 
byggnation av hyresrätter.  Öster om detta, i sydöstra delen av området har 
Kommunstyrelseförvaltningen under såväl 2020 som 2021 visat området för flera 
intressenter. 
Under hösten har Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Miljö och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen haft flera möten med företaget RE Equity Fund. Ett bolag 
som arbetar med exploateringar vars finansiering kommer från fondbolag. Företaget 
bygger för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter i kommunerna 
Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping.  
I redovisat underlag finns 28-32 radhus i BRF format samt ytterligare 16 hus med mellan 
55-65 st, hyresrätter. Underlaget är väl utformat med trevliga såväl bostadsmiljöer som ute 
miljöer. I deras förslag till byggnation fastslås att i samband med att bygglov erhålls 
påbörjas byggnation. Kommunstyrelseförvaltningen ser detta som ett löfte om tidig 
produktionsstart vilket ses som positivt för Oxelösund.  
RE Equity Fund kommer att söka bidrag för hyreslägenheterna. Då bidragsprocessen kan 
ta upp mot 2 år samtidigt som nya riktlinjer för hur bidrag kan sökas är under utarbetande 
anger företaget att de har för avsikt att påbörja projektet innan dess Skriftligen anger 
företaget att de avser bygga lägenheterna då de i sina projekt utgår från att bygga så att 
marknadshyran accepteras. Bidraget blir då en bonus som ger något lägre hyra. 
RE Equity Fund De är med andra ord starka finansiellt där statliga subventionen inte är 
absolut nödvändig för projektets framskridande. Kommunstyrelseförvaltningen ser det som 
lämpligt att projektområdet formellt säljs i 2 delar, en för bostadsrättsprojektet samt den 
andra för hyresrättsprojektet. Detta för att säkerställa att mark som kommunen säljer 
exploateras inom avtalad tid. 
Under hösten 2021 har Kommunstyrelseförvaltningen även fått ett förslag till byggnation av  
samma område från Ekeblad Bostad AB. Företaget är ett mindre Göteborgsbaserat 
fastighetsbolag med god likviditet. Även deras förslag är väl utformat med trevliga såväl 
bostadsmiljöer som yttre miljöer. 22 parhus samt 28 radhus finns i deras projekt. Alla i BRF 
som upplåtelseform. I Ekeblads erbjudande finns ett Medfinansieringserbjudande. Det 
innebär att Ekeblads formellt köper 50 % av specifik bostad som köparen (köparna) tänkt 
köpa. Den del som då ägs av Ekeblads kan köpas av köparen/köparna inom 5 år efter en 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-11-10  MEX.2021.141    

 
för den tidpunkten gjord värdering. Deras beslutspunkt för start av byggnation går mellan 
att 40-60 % av bostadsrätterna ska vara sålda. 
I kommunens direktiv för markanvisningar finns framför allt två modeller beskrivna. Via ett 
tävlingsförfarande ges rätten till en exploatör till ett markområde motsvarande den som 
Kommunen gjorde för Stenvikshöjden. Mot uppsatta tävlingskriterier ses de inkomna 
tävlingsbidragen och från det kan en vinnare utses. Ett annat sätt är att skapa en 
direktanvisning. Som namnet beskriver ges rätten direkt till en exploatör för ett givet projekt 
utifrån de underlag som exploatören eller exploatörerna har tagit fram, där särskilda skäl 
kan ges argument för direktanvisningen.  
För Inskogens Sydöstra del kan det konstateras att det detaljplanerade området är runt 
20 000 kvm stort. Det är med andra ord ett tämligen stort projekt sett med Oxelösunds 
perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför RE Equtiy funds förslag med ett 
skriftligt löfte om byggnationsstart i samband med att bygglov erhålls som i kombination 
med ett trevligt och väl paketerat projektförslag med såväl hyresrätter som bostadsrätter, 
gör att exploateringen ska kunna starta inom markanvisningens normala 8 månader. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1 
RE Equtiy fund presentation 
Ekeblad Bostad presentation 
Avtal om markanvisning, del av Stjärnholm 5:1 
Utkast till Köp & Genomförandeavtal, del av Stjärnholm 5:1 
 
 
 
Johan Persson Kjell Andersson  
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg  
 
  
 
 
Beslut till:  
MEX (FÅ) 
MSF (FK) 
EK (FK) 
 

 



Körsbärsdalen
2021.10.12Oxelösund - Inskogen -



Körsbärsdalen 2021.10.12Oxelösund

Designstrategier

Effektiva bostäder

Vi har sålt 1200 bostäder. Vi har effektiva 
byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och 
med väl inarbetade system.

Vi lovar & levererar 
 
Vi avslutar de uppdrag vi får.

Vi är ett starkt team med blandade 
kompetenser.

Ekonomiskt stabilt bolag.

Medfinansiering

Medfinansiering erbjuds enligt vårt koncept, 
Bostart, för att ge fler möjligheten att ta sig in 
på bostadsmarknaden. Konceptet innebär att 
Ekeblad Bostad köper halva bostaden, men 
avstår rätten att nyttja bostaden. Inom fem år 
ska köparen kunna köpa hela bostaden.

Lokal odling & biologisk mångfald

Bevarar och utvecklar utemiljöer på ett 
medvetet vis för att skapa goda livsmiljöer för 
insekter.

Gemensamma växthus skapar rumsliga, 
sociala sammanhang med lokal odling.

Resursdelning
 
Tillgång till resursdelning av vektyg och lokal.

Möjlighet till bil- och fordonspool om 
tillräckligt kundunderlag finns i området.

Solcellspark

Vi investerar i solcellspark. Genom att 
uppföra solceller för varje såld bostad vill 
vi bidra till omställningen mot ett hållbart 
energisystem.

Attraktiva mötesplatser

Gemensamma innergårdar utrustas 
från början för att främja social aktivitet. 
Semiprivata förgårdsmarker skapar 
grönskande, krökta gaturum med intressanta 
siktlinjer. Lokalgatan blir den naturliga 
mötesplatsen i vardagen.

Flexibla rörelsemönster

Inbjudande promenad- och cykelstråk i 
organiska former tar dig genom områdena 
och till de olika mötesplatserna.

Ett levande bostadsområde 
med en stark gemenskap

Prisvärda och attraktiva 
bostäder för fler

Förutsättningar för ett 
hållbart liv

Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet

Attraktiva bostäder

Blandning av par- och radhus längs den 
krökta grönskande gatan skapar ett attraktivt 
område. Bostäderna har visat sig vara 
populära, bland annat för barnfamiljer.  De 
har yteffektiva, funktionella planer med 
flexibilitet i antalet sovrum. Fasadgestaltning 
kopplar vi alltid med god anknytning till 
omkringliggande områden.
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SKALA 1:1000
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Antal Bostäder:
- 22 Parhus, 2 Plan

- 28 Radhus, 2 Plan 

Upplåtelseform:
Total Bta:
Bilparkering:

50 st 

bostadsrätt

ca 6 950 m2

1-2 per bostad

+12 besöksplatser

Ett levande bostadsområde
med en stark gemenskap

Grannskapet får en gemensam grönyta med 
aktiviteter för att passa en bred målgrupp. Platsen 
utrustas från början för att främja social aktivitet. 

Växthus, pergola, naturlek, sittplatser, cykelverkstad, 
gemensam grillplats och odling kan vara exempel 

på funktioner som gynnar grannskapet.

Attraktiva utemiljöer
med biologisk mångfald
Vi lägger stor vikt vid gestaltning och 

hållbarhetstänk gällande utemiljön och tummar 
inte på kvalitét. De gemensamma grönytorna kan 

bidra till en rik biologisk mångfald och gynna 
miljön på flera sätt. Vi skapar goda livsmiljöer för 
bin, fjärilar och andra insekter genom att plantera 

och bevara växtlighet på ett medvetet vis.

naturlek

odling

växthus &
pergola

krökt 
lokalgata med 

intressanta 
siktlinjer

grönskande 
gaturum med 
trädplantering 

& häckar

parhus med 
solig uteplats på 

framsida

ängsmark

lek

radhus med väl 
tilltagna tomter
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Jessica Pleijel
Arkitekt (kontaktperson) 
0734 247188
jessica.pleijel@ekebladbostad.se

Genomförandekraft
- vi lovar och levererar

Vi lägger stor vikt vid att kunna genomföra de 
projekt vi tar oss an. Genom att arbeta med effektiva 
byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och med väl 
inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel 
kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och tidigt 
säkerställa en hållbar projektplan. 

I dagsläget har Ekeblad Bostad sålt ca 1200 bostäder 
i över 30 projekt på 20 orter. Ytterligare bostäder är 
i planeringsstadie eller under produktion. Ekeblad 
Bostad är som bolag mycket stabilt med en stark 
ekonomisk grund och samtidigt växande med fler 
bostadsprojekt i planering och under produktion.

Projektet drivs från början till slut av Ekeblad Bostad. 
Vi tar bland annat fram bygglov, försäljningsmaterial, 
kostnadskalkyl samt tecknar erfoderliga försäkringar 
för genomförandet. Vi säkerställer finansiering genom 
föreningsbelåning, byggnadskreditiv samt finansiering 
med eget kapital. När 70 % av bostäderna är sålda 
avropar vi projektet och köper marken. Byggnationen 
handlas upp som totalentreprenad och vi arbetar ofta 
med lokala aktörer. 

Emil Lundin
Arkitekt och affärsutvecklare

- 15 medarbetare

- ca 490 mkr i eget kapital

- 1200 sålda bostäder

- ytterligare 1000 bostäder under
  planering / produktion

Staffan Hagström
Projektledare

Ett starkt team

Vi är affärsutvecklare, projekterande arkitekter och 
kreativa projektledare som har den gemensamma 
drivkraften att skapa hemmiljöer där människor kan 
blomstra och trivas. Det nära samarbetet ger en ökad 
förståelse för de olika diciplinerna och tillsammans är 
vi ett starkt team som ser till helheten i projektet. Vi 
som främst kommer arbeta för att fullfölja just detta 
uppdrag med kvalitét i utförande från start till slut, 
presenteras nedan.

Brf Tegelbyn - Landskrona  2018

Brf Zickzack - Vikingstad  2020

Brf Morgonen - Växjö  2018

rendering i 
markanvisning

verkliga
bilder

lovat levererat

Henrik Ekeblad
Projektledare och affärsutvecklare
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Gläntan
Platsen Inskogen är en grönskande plats med 

mycket vegetation. Vi vill bevara och inkorporera 
så mycket naturlig skog som möjligt och låta 

bebyggelsen möta skogsdungen mot norr. Var 
uteplatsen slutar och skogen börjar behöver 

inte vara bestämt och den centrala lekplatsens 
aktiviteter får gärna fl yta in i skogen. 

Skärgårdsmiljö
De traditionella båthusen med sina gränder, 
gårdar och uppstickande tak har legat som 

grund och inspiration när vi utvecklat områdets 
koncept och karaktär.  

Havet
Förutom en livlig hamn och järnindustri är 

Oxelösund förknippat med hav, båtar och trähus 
- detta är vad vi har tagit till oss i vår utformning 

av Inskogens nya bostadskvarter. 

GLÄNTAN INSKOGEN
Platsens karaktär och inspiration
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Växtlighet och natur
Träd med olika fruktslag ger värde och de 
skapar även sociala kontakter när man till 
exempel vill plocka frukt som växer på de 
gemensamma ytorna och ökar samtidigt 

hållbarhetstänkandet.

Trädgården/terrassen
Samtliga bostäder har antingen en 

egen trädgård, terrass eller både och. 
Här kan man odla och inreda efter eget 
intresse samtidigt som man kan ta del 

av områdets gemensamma odlingar och 
utrymmen. 

Lek
Kvarterens struktur är utformad för att 
främja lek och aktivitet. Förutom den 

centrala parken bjuder även gatustråkens 
olika små naturliga ”parkfi ckor” in till lek 

och äventyr.

Trygghet och gemenskap
Vi projekterar för att utemiljön ska kännas 
trygg, säker och inbjudande att röra sig 
i även dygnets mörka timmar. Utvändig 
belysning är aldrig helt släckt utan har 

automatisk belysning på natten och ökar 
ljusstyrkan när människor rör sig över 

ytan, dock ej för djur.

Mark
Valet av markbeläggning ska även ses 

som en del av gestaltningen. Det skapar 
karaktär och är visuellt tilltalande. 

Regnvatten/dagvatten
Regnvatten/dagvatten kommer nyttjas för 
bevattning av växtlighet och överskottet 
kommer ledas till naturliga fördröjnings- 
och infi ltrationsbäddar. Detta bidrar även 
till att skapa en intressant utvändig miljö 
som hjälper till att skapa en medvetenhet 

om vattnets kretslopp.

Det aktiva gaturummet
Gårdsgatorna är planerade för mindre 

biltrafi k och mer umgänge, lek och 
aktivitet. Här kan de boende träffas och 

umgås under årets alla årstider.

Kollektivet
Vi tror på det kollektiva tänket och att 

man kan låna och ha saker tillsammans 
inom området. T ex gemensamma kärror 
så man enkelt kan lasta in och ur bilen 

istället för att köra fram till dörren. På så 
sätt minskas biltrafi ken och de boende 
kan använda gemensamma ytor ostört. 

Mobilitet
För att minska biltrafi k inom området 

placeras parkeringen i utkanten. 
Växtligheten i området kan även skapa 
naturliga  avgränsningar. Exempelvis 
kan växter få klättra på den pergola 

som skyddar/avgränsar bilparkeringen. 
Väderskyddad cykelparkering fi nns i 

anslutning till miljörummen. 

Gemensam odling
Förutom privata trädgårdar och odlingar 

fi nns mindre växthus utplacerade i 
kvarteren för att främja sociala möten 

och aktiviteter. Här kan man träffas 
och plantera ihop eller byta skott och 

sticklingar. 

GLÄNTAN INSKOGEN
Konceptidé, växtlighet och utomhusmiljö
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GLÄNTAN INSKOGEN
Socialt hållbart och klimatsmart byggande

Klimatpåverkan
För våra projekt har vi som ambition att skapa 
bostäder med Noll-Co2 utsläpp. 
Vår arkitekt och samarbetspartner EGA Architects har 
tidigare bland annat projekterat Vista i Malmö som 
Noll-Co2 byggnad och Hotell Platinan till Scandic i 
Göteborg som är Leed - Platinum certifi erat.

Byggnaderna projekteras omsorgsfullt för att 
minimera risken för köldbryggor, luftläckage och 
riskkonstruktioner vad avser vatten och fukt. 

Medvetenhet
Projekten utförs med individuell mätning för 
respektive lägenhet/bostad av uppvärmning, 
varmvatten, kallvatten och hushållsel. De boende ser 
i klartext månad för månad sin förbrukning och vad 
de betalar för detta, vilket ger dem direkt återkoppling 
på sina vanor och därmed en ökad medvetenhet om 
hur egna val påverkar energiförbrukningen i hemmet. 
Snålspolande toaletter och tappvattenkranar används 
i våra projekt. 

Tryggt och trivsamt
Vi utgår från barnperspektivet och ser barnet som en 
måttstock för god miljö. 
Tillsammans med ljusdesigners och konstnärer 
skapas en behaglig ljusbild och stimulerande platser 
under årets alla dagar, vilket blir en trygghet för den 
som kommer hem eller enbart passerar kvarteret. 
Vi använder energieffektiva armaturer och undviker 
att skapa störningar för djurlivet och gör det tryggt 
och stimulerande för såväl barn som vuxen.

Materialval
För att säkerställa att materialval och ämnen 
som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av 
byggvarubedömningen. Dessa material dokumenteras 
på byggvarubedömningens projektplats och i 
entreprenörens dokumentationsverktyg. 
Vi satsar på att bygga i trä och biomaterial. Våra 
arkitekter EGA har tidigare erfarenhet av detta med 
t.ex. projektet Träpalatset i Östra Sala Backe som 
byggs med trästomme. Det pågående projektet 
Vista i Malmö, ett kontorshus på ca 20 000 kvm BTA, 
planeras även att byggas med trästomme. 

Avfallshantering 
Miljörum placeras i naturlig anslutning till gångytor 
mellan husen och intill parkeringarna och är 
lättillgängliga för återvinnings- och sopbilar. Tydlig 
information kring sortering och en ljus, inbjudande 
och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt och 

bidrar positivt till en hållbar sophantering. 
Byggskedet 
Vi använder oss av ett livscykelperspektiv i 
bedömningen av byggnadens miljöpåverkan samt 
klimatanpassning.
Genom en varsam anpassning till terrängen 
minimeras miljöbelastning avseende transporter och 
hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

Industriellt byggande med hög prefabriceringsgrad 
och en lätt trästomme bidrar till mindre materialspill 
samt ger även färre transporter än traditionellt 
byggande. Den höga graden av prefabricering medför 
att en stor del av arbetet kan utföras i moderna 
fabriker som utöver en fuktsäker produktion även 
ger arbetsmiljöfördelar. Stommen monteras snabbt 
och tätt hus erhålls på kort tid med mindre risk för 
fuktproblem under byggskedet samt med minimal 
störning avseende miljö och buller.  Avfallsminimering 
och källsortering sker systematiskt och i samarbete 
med lokala avfalls- och återvinningsentreprenörer.

Energistrategi
Vi projekterar enligt riktlinjerna för Miljöbyggnad 
silver och med Miljöbyggnad guld för energikapitlet.
Installation av elsolceller på tak för produktion 
av grön el är viktigt för oss. Denna gröna el driver 
byggnadernas fl äktsystem och bergvärmepumpar 
samt ger el till laddstolpar. Tillsammans med 
geotermisk energi för produktion av värme, ibland i 
kombination med fjärrvärme där förutsättningar fi nns, 
samt effektiv FTX ventilation, bidrar det starkt till att 
minska energiförbrukningen under bruksskedet. Vi 
satsar på att bygga enligt Noll-Co2 utsläpp. 

Utomhusmiljö, dagvattenhantering, gröna ytor
Målet med att bibehålla så mycket som möjligt av 
grönskan är att skapa en komplett livscykel inom 
området. Dagvatten omhändertas med stor del 
icke hårdgjorda ytor i kombination med öppna 
dagvattenlösningar som regnbäddar. Vi passar också 
på att använda växtlighet till att buffra och rena 
dagvattnet. 

Biologisk mångfald
Genom att skapa gröna tak och växtväggar bidrar 
vi till den biologiska mångfalden och möjliggör 
för insekter att kunna hitta en bra miljö. Våra fasta 
odlingslådor vid balkonger och uteplatser samt 
gemensamma odlingsplatser bidrar också till den 
biologiska mångfalden samtidigt som det skapar en 
ren och trevlig miljö för oss människor. 
Förutom att de gröna ytorna renar den luft som vi 

andas, bidrar det till ett ökat ekologiskt medvetande 
som i sin tur leder till ett lägre klimatavtryck. Utöver 
de gröna ytorna är det viktigt för oss att skapa 
trevliga sociala ytor för spontana möten. 

Vi tillgodoser detta genom:  
- Växthus som både ger möjlighet till odling 
men också utrymme för de boende att träffas 
och socialisera, varför inte över en middag med 
nyplockade grönsaker? 
- Vi förser våra projekt med insektshotell, fågelholkar 
och fågelbad som blir ett pedagoiskt inslag och en 
naturlig del i gestaltningen. 
- Området kommer innehålla en blandning av växter 
som fruktträd, bärbuskar och örter som gynnar den 
biologiska mångfalden så att pollinerare får en stor 
variation av livsmiljöer och näring.  

Grönska har även en positiv inverkan på hälsa och 
bidrar bland annat till att minska stress och öka 
kreativiteten.

Grönare transport
I samarbete med kommunen skapar vi kvarter 
som är mindre beroende av bilar. Möjlighet till 
elbilspool samt stort fokus på bra väderskyddade 
cykelparkeringar bidrar till att behovet av privata bilar 
minskar. Här fi nns även utrymme för cykelpool med 
både vanliga elcyklar och lådcyklar.

Social hållbarhet
Bostaden är den plats där man spenderar större 
delen av sin tid. Vi vill bygga moderna och 
trivsamma bostäder för alla med tillgång till olika 
upplåtelseformer. Även olika typer av sociala 
utvändiga rum bidrar till trivsel och gemensam 
aktivitet.  

Uppkopplat kvarter
Genom att projektera smarta byggnader som 
även känns moderna 2030 använder vi modern 
teknik för att på bästa sätt optimera byggnadens 
energianvändning. Detta hjälper våra hyresgäster att 
kunna fatta beslut som har en positiv påverkan på 
energikonsumtionen och därmed också på hyran.

Genom partnerskap med aktörer som Boappa kan 
vi möjliggöra för de boende att kommunicera med 
varandra för att skapa ett område där människor trivs 
med varandra och på så sätt ge möjlighet till grannar 
att hitta på aktiviteter tillsammans.

Sociala och klimatsmarta steg:
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I vårt förslag är ambitionen att bebygga Inskogen med en 
variation av radhusliknande fl erbostadshus och kedjehus 
och således uppnå en social mångfald som bidrar till att 
skapa liv och dynamik. Vi har inspirerats av en gemytlig 
trädgårdsstad samt en traditionell skärgårdsmiljö där de 
gemensamma utemiljöerna, naturen och grönskan ligger i 
fokus.

En enkelriktad lokalgata cirkulerar igenom området med 
längsgående fl erbostadshus i söder som följer Sundavägens 
riktning. Flerbostadshusen är byggda i 2 plan och samtliga 
bostäder har antingen uteplats eller terrass mot söder. 
Totalt är ca 34 st lägenheter planerade fördelade på 3 st 
lägenhetstyper:

1 rok på ca 35 m²
2 3 rok på ca 65 m²
4 5 rok på ca 95 m²

Exakt fördelning av lägenhetsstorlekar anpassas efter 
efterfrågan i samarbete med Oxelösunds kommun. 

Från lokalgatan sträcker sig mindre gårdsgator upp mot 
skogsgläntan i norr och skapar små kluster av kedjehus 
med egna trädgårdar. 
Dessa kedjehus på ca 95 m² är 5 rok i två plan med 
takterrass. Om så önskas fi nns möjlighet att bygga på en 
extra våning istället för takterrass, en sådan enhet blir ca 
115 m². 

Total BOA/Våningsyta i området planeras att bli omkring 
5150 m². 

GLÄNTAN INSKOGEN
Projektidé Situationsplan 1:1000
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Elevation radhus 1:200

Elevation fl erbostadshus 1:200

GLÄNTAN INSKOGEN
Materialpalett

Fasadernas karaktär inspireras av de traditionella träfasader som fi nns i Oxelösunds skärgård men med moderna proportioner och kulörer.
Trappräcken utförs som traditionella pinnräcken målade i svart kulör. Fönsterpartier utförs i trä. Takmaterial i plåt med målade vindskivor, 
hängrännor och stuprör.

Vi jobbar med ärliga och hållbara material. Vi letar ständigt efter förnyelsebara och emissionsfria material och produkter. Solelceller placeras 
på tak.



7 2021/08/09EGA

EGA

GLÄNTAN INSKOGEN
Sektioner 1:400

Sektion A A

Sektion B B

Vy 2

Vy 3

Vy 1

”Livet mellan husen” 
Den nya bebyggelsen möjliggör för olika sociala sammanhang med många naturliga mötesplatser. Vill man vara social går man ut till sin uteplats mot 
gårdsgatan och deltar i den aktivitet som pågår. Vill man ha en lugn stund för sig själv går man ut till sin uteplatsen på bostadens privata sida. 
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GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 1 - Mot lokalgatan och parken
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GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 2 - Mot områdets entré från väst
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GLÄNTAN INSKOGEN
Vy 3 - Mot en av gårdsgatorna
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• Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och 
energieffektiva bostäder

• Flergenerationsboende med fokus på trevliga och 
tillgängliga utomhus miljöer

• Skapande av nytt koncept för äldre som kan 
attrahera både boende i Nyköping och lokalt men 
även kranskommuner

• Bra belysning och ljus på innergården för ökad 
trygghet

• Utegym och plantering för att bidra till sociala 
mötesplatser och hälsa

• Varierat boende med både hyres- och bostadsrätter 
med god tillgänglighet

• Mobilitetsaltenativ, vi vill erbjuda boende att nyttja 
vår el-bilspool.

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

Våra ambitioner för Norra Inskogen
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 Fastighet 1
 Parkering och gator som en gemensamhets-  
 anläggning

 Fastighet 2
 Hyresrätter som Trygghetsboende och vanliga  
 lägenheter

 Fastighet 3
 Brf förening

• En fastighet för trygghets- och vanliga hyresrätter
• En fastighet för hela Brf:en
• En fastighet för GA (parkering, gator,
• Det blir separata VA ledningar och separata 

värmeanläggningar (bergvärme) för resp fastighet
• Dagvatten infi ltration i markyta samt magasin 

under vägar och under parkering samt att 
ytvatten naturligt tar sig söderut

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

Etapp- och fastighetsindelning

Etapp 3

DiDiDiDDiDiDiDiDiD kekekekekekekekkekke

DiDiDiDDiDiDiDiDikekekeke

Etapp 3
(ev etapp 3A och 3B)

Etapp 2

Etapp 1

Etapp 1

Dagvattenhantering
• Skogsdungen norr om tomten lutar kraftigt 

mot sydost. Erfarenhetsinsamling krävs för att 
klarlägga om det kan bli stora mängder som kan 
komma ner från skogsdungen, i så fall kan det 
krävas ett dike innan kvartersmarken som leder 
ytvattnet vidare i sydvästlig riktning.

• Tomten lutar något mot sydost men kommer att 
ta emot vatten från skogsdungen

• Upptagning/uppsamling av dagvatten kan ske 
direkt i mjuka vegetationsytor inom kvartersmark 
samt i dagvattenmagasin under områdets 
enkelriktade väg.
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Genomförandebeskrivning
I det fall vi blir utvalda att teckna markanvisningsavtal med Oxelösund, avser vi att starta upp detta arbete relativt omgående, 
enl följande agenda

• Dialog med Oxelösund för att identifi era väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med under projektets olika 
faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med under vårt skissarbete.

• Inventering av närmiljö, lantliga kvalitéer samt inläsning av vad som utförts i etapp 1. Säkerställande av utvändiga miljöer 
inom kvartersmark och vilka övriga friytor som fi nns/planeras i närmiljön.

• Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av lägenheter som efterfrågas; Storlek, 
Upplåtelseform, lägenheter med speciella behov etc

• Dessa första delar brukar ta mellan 2-12 månader beroende av projektets svårighet och komplexitet, i detta fall kan det vara 
rimligt att avsätta 4 månader för detta. Skissarbete utförs parallellt så att det blir enkelt att kommunicera med berörda samt 
för att kunna checka av med referensgruppen.

• När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så slutsammanställs detta 
material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och beslutas, med ev kommentarer/synpunkter. Nu är vi ca 
6 månader efter det att markanvisningsavtal tecknats.

• Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. Bygglov kan sökas 1-2 månader efter att program handlingen är 
beslutad. Det blir ett separat bygglov per fastighet/markområde, dvs en bygglovansökan för fl erbostadshusen och en 
ansökan för Brf radhusen.

• Upphandling av totalentreprenör genomförs med programhandling som underlag, detaljprojekteringen slutförs i samråd 
med totalentreprenör, för att säkerställa byggbarhet, kvalitéer och ekonomi.

• I detta nya område kanske det inte är att förvänta att byggloven överklagas, men där har ni inom Oxelösund bättre uppfattning. 
Markarbeten kan påbörjas ganska snart efter att bygglov vunnit laga kraft. Vi avser att bygga markområdet i tre etapper med 
ca 3 månader tidsskillnad mellan varje etapp.

• Färdigställande fram till infl yttning är ca 10-12 månader från när mark startar upp.

 Tidplan
  Skissarbete tillsammans med    
 kommunen fram till vintern -21

 Bygglovshandlingar våren -22

 Byggstart hösten -22

 Infl yttning från hösten -23 till våren -24
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Mellan Oxelösunds Kommun 

och Exploatören 
 
 

 
AVTAL OM   

MARKANVISNING 
 
Markanvisningen avser del av Stjärnhom 5:1, projekt för bostadsrätter inom 
detaljplanerat område. Detaljplan, 0481-P80-1. 
 

§ 1 Parter 
Oxelösunds Kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212 000-0324, 613 81 
Oxelösund 
RE- Equity fond AB, nedan kallad exploatören, org.nr 556673-3829, 
Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

 
Oxelösunds kommun medger rätt för Exploatören att överlåta detta avtal till helägt 
dotterbolag inom Exploatörens koncern.  

 

§ 2 Bakgrund  
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat 
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats i samband med 
intresseförfrågan ses ligga till grund för byggnation inom området. 
 

§ 3 Markanvisning 
Exploatörens avsikt är att bebygga fastigheterna med i huvudsak 28- 
32 st bostadsrättsradhus i 2 plan samt 16 st hus för hyresrätter. Se bilaga 2.  

 
Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan Köpe & Genomförande avtal 
skrivs på gällande del av Stjärnholm 5:1 med detaljplan 0480-P80-1. Området är 
ca 20 0000 m2, se rödmarkerad yta i bilaga 1, i enlighet med gällande detaljplan. 
Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning. 

Ansökan om fastighetsbildning utförs och bekostas av exploatören och sker i 
enlighet med gällande Detaljplan likväl att exploatören signerar Köpe- och 
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Genomförandeavtal. 
 

Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med intern projektering för 
säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av 
bygglovshandlingar etc. Därutöver är det av vikt att kontakt med ev. mäklare samt 
marknadsföring av projektet sker, för att säkra att produktionsstart inom den i 
markanvisningen redovisade tidsramen.  
 
Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens bygglovsenhet 
gällande bostädernas utformning och placering. 

Markanvisningen kan återtas om exploatören inte visar någon ambition eller 
förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk ersättning ska då utgå till 
någon av parterna. Parterna står sina egna kostnader. 

Det beviljade bygglovet ska i huvudsak överensstämma med bilaga 2 och övriga 
skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen. Exploatören ska 
ha ansökt om bygglov inom 2 månader från tecknande av detta 
markanvisningsavtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens 
avtalstid. 
 
Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen. Exploatören har 
dock utfäst att i samband med att bygglov erhålls är avsikten att påbörja 
byggnation. 

Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för markanvisningen 
förlängas. 

 

§ 4 Bilagor 
 
Bilaga 1 – Karta med fastigheten markerad 
 
Bilaga 2 – Markanvisningens bidrag 
 
Bilaga 3 – Tänkt Köpe- & Genomförandeavtal 
 
§ 5 Giltighet  
Enligt kommunens riktlinjer om Markanvisning ger detta avtal exploatören 
ensamrätt att förhandla om överlåtelse under 8 månader från det datum avtalen 
undertecknades av Kommunstyrelsen.  

§ 6 Försäljning 
Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett Köpe- & Genomförande-avtal. 
Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är del av Stjärnholm 5:1.  
 
Tillträde kan ske först efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft. 
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Villkor för att Köpe - & Genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov och 
startbesked har ansökts och erhållits.  

Tänkt Köpe- & genomförandeavtal finns i bilaga 3 
 

§ 7 Fastighetens pris 
I kommande köpe- & genomförandeavtal avtalas när och hur betalning sker. 
Fastighetens pris baseras på extern värdering i enlighet med kommunens riktlinjer. 
  
Köparen ansvarar för att söka lagfart för fastigheten när betalning enligt 
köpeavtalet är betald och har kvitterats med köpebrev. Eventuell avgift för 
pantbrev och inteckning bekostas av köparen. 
 

§ 8 Anslutningar och avgifter  
Avtalet reglerar inte bygglovsavgifter eller avgift för bygganmälan enligt 
kommunens taxa, planavgift eller gatukostnadsersättning. 

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning till 
vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk försörjning såsom 
el och fiber. 

Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring ska 
exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis flytt av 
anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av täckdikning, 
flytt av elskåp, ev flytt av belysningsstolpar etcetera i enlighet med detaljplanen. 

§ 9 Anläggningsarbete 
Kommunen kommer att genomföra åtgärder på allmän plats i enlighet med 
detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer att dras fram. 

§ 10 Fastighetsbildning 
Fastigheten kommer att ombildats i enlighet med detaljplanen vilket bekostats 
av Exploatören. Om ytterligare fastighetsbildning visar sig nödvändigt ansvarar 
exploatören för ansökan samt bekostar fastighetsbildningen. 

 

§ 11 Miljöteknisk undersökning 
Under markanvisningstiden ges exploatören tillåtelse att genomföra erforderliga 
markundersökningar. Återställning av mark skall ske. 
 
 
Fastigheterna kommer vid tecknande av Köpebrev att överlåtas i det skick de 
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befinner sig i på tillträdesdagen. 
 
Exploatören bekostar eventuella kompletterande markarbete på fastigheterna. 
Exploatören avstår med bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på 
grund av markens beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etc.  
 
I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande, såsom att 
saneringskostnad överstiger försäljningsvärdet av fastigheten eller av andra idag 
ej kända omständigheter har kommunen rätt att ej ingå Köpe- & 
Genomförandeavtal. 
 
Exploatören har tagit del av gällande detaljplan 0471-P80-1. 

§ 12 Överlåtelse av avtal 
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på 
annan part utan kommunens skriftliga godkännande. Om så ändå sker är detta 
avtal utan verkan. 
 

 
Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

 
Oxelösunds Kommun   RE Equity Fund AB 
 
 
Ort och Datum Ort och Datum 
 

Catharina Fredriksson Max  
 

Namnförtydligande  Namnförtydligande  
 

Johan Persson 
 

Namnförtydligande 
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KÖP – och GENOMFÖRANDEAVTAL 
för del av Stjärnholm 5:1, Södra Inskogen, Oxelösunds kommun 

 
 
Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212000-0324, 613 30 Oxelösund, nedan kallad 
Kommunen, och RE Equity Fund , nedan kallad exploatören, org.nr 559165-5021 
Med adress Katarina Bangata 13, 116 39 Stockholm 
 
 
1 Syfte och exploateringsområde 
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat 
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen 
(1725, 0481-P80-1) ska ligga till grund för all byggnation inom området. 
 
Detta avtal reglerar köp- & genomförandefrågor vid exploatering av del av Stjärnholm 5:1, 
nedan kallat Markområdet, uppgående till ca 20 000 m2, se rödmarkerat område, bilaga 1, i 
enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning. 
 
2 Marköverlåtelse och Köpeskilling 
Kommunen överlåter härmed markområdet med äganderätt till Exploatören för byggnation av 
bostads- och hyresrätter. Detta avtal reglerar samtliga förutsättningar för marköverlåtelsen. 
Överlåtelsen av markområdet baseras på att byggnation av området sker i enlighet med detta 
avtal.  
 
Köpeskillingen för Markområdet är XX SEK. och baserat på en byggrätt om XX kvm. Priset är 
villkorat av att det ska byggas hyresrätter. 
 
Vid detta avtals påskrift betalar Exploatören 10 %, XX kr, i handpenning på köpeskillingen. 
Resterande belopp betalas i samband med att köpebrev skrivs. 
 
3 Köpebrev och Tillträde 
Tillträde ska ske genom undertecknande av köpebrev, enligt överenskommelse dock senast 10 
dagar efter beslut gällande förrättning av fastighet har vunnit laga kraft.  
 
Slutbesked för produktionen ska ha sökts av Exploatören inom 36 månader efter att startbesked 
har getts.  
 
Lagfart får ej sökas med detta Köp- och Genomförandeavtal som grund. 
 
4 Återgångsklausul 
I det fall Exploatören inte fullföljer innebörden av detta avtal inom tidsram eller enligt punkt 21 
i detta avtal, har kommunen rätt att neka tillträde till fastigheten eller rätt att låta köpet återgå. 
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Handpenningen förfaller i detta fall till Kommunen. Exploatören har ej rätt att kräva ersättning, i 
slag det må vara, utom då Kommunen varit försumliga till den grad att tidsplanen avsevärt 
fördröjs därom. 
 
5 Avgifter 
5.1 Skatter m.m. 
Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, nya inteckningar och värdeintyg. 
 
5.2 Plan- och bygglovsavgifter 
Markområdet omfattas av gällande detaljplan. Exploatören ska i samband med erhållande av 
bygglov erlägga bygglovsavgift enligt Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa. 
 
5.3 Anslutningsavgifter 
Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom fastigheten 
bekostas av Exploatören. 
 
5.4 Fastighetsbildning 
Kommunen söker och Exploatören bekostar avstyckning enligt Markanvisningens beslut 
tillsammans med beviljad bygglovsansökan som kartmaterial. 
 
6 Exploateringsområdets skick 
Markområdet har besiktigats av Exploatören och denne äger kännedom om rådande mark-och 
grundförhållanden. Exploatören godkänner Markområdets skick samt förklarar sig med 
bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i Markområdet. Kommunen 
ersätter således inte exploatören för eventuella saneringskostnader av föroreningar eller 
följdkostnader som en sanering kan medföra, exempelvis försening av exploateringsprojektet. 
Skulle markföroreningar påträffas under exploateringen är Exploatören ansvarig för att kontakta 
lämplig instans. 
 
Exploatören ska vidare utföra samt bekosta de ytterligare utredningar och åtgärder som krävs 
för byggnationen, såsom, exempelvis marksanering, radon- och arkeologiska utredningar samt 
utgrävning inom Markområdet. 
 
7 Bebyggelse och upplåtelseformer 
Exploatören ska bebygga området enligt bilaga 2, bygglovshandlingar. Avsteg från något av 
ovanstående ska skriftligen godkännas av Kommunen. 
 
8 Parkering 
PBL:s parkeringsnorm ska följas. 
 
9 Ledningar 
Exploatören ansvarar för och bekostar att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät, 
elnät och fiber. Avtal träffas av Exploatören med respektive ledningsägare. Anslutningsavgifter 
erläggs av Exploatören enligt gällande taxor. 
 
Exploatören bekostar eventuella flyttningar av befintliga ledningar inom markområdet som 
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föranleds av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla kontakter med ledningsägare och för 
att avtal upprättas vid eventuell flytt av ledningar. 
 
Anslutnings & Servicepunkter för el, VA och fjärrvärme redovisas i separat handling. VA-
ledningar inom kvartersmark ska utformas enligt Oxelö Energis standard. 
 
10 Anläggningar 
I det fall det uppförs anläggningar inom kvartersmarken ska Exploatören bekosta och utföra 
byggnad av dessa. Exploatören godkänner att kostnaderna för bildande, utförande och drift av 
dessa anläggningar åligger Exploatören.  
 
Utformning av in- och utfarter till och från Markområdet ska ske i samråd med GATA/Park-
enheten på Kommunen. 
 
11 Lekplatser 
Lekplatser finns angivna i detaljplanen. 
 
12 Dagvatten 
Exploatören ska utreda och bekosta åtgärder för att dagvattenledning i markområdet sker i 
enlighet med detaljplan. 
 
13 Avfallshantering 
Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen i enlighet med Kommunens 
renhållningsordning beträffande tillgänglighet och sortering. 
 
14 Arkeologi 
Inga arkeologiska värden är kända för området. Påträffas arkeologiska fynd under arbetets gång 
är Exploatören skyldig att rapportera detta till Länsstyrelsen. Eventuell arkeologisk 
undersökning bekostas av Exploatören samt Kommunen gemensamt. 
 
15 Byggtrafik 
Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att boende och verksamheter i området 
störs så lite som möjligt. En trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av avdelningen 
för Gata, Park. 
 
16 Hantering av avfall- och masshantering under byggtiden 
Exploatören ansvarar för och bekostar att separering av avfall och schaktmassor sker under 
byggtiden. Detta omfattar även Exploatörens underentreprenörer. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar att kvartersmarken anpassas till angränsande marknivåer 
vid genomförande, med massor av lagenlig kvalitet och av i övrigt lämplig beskaffenhet. 
 
Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella 
överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan lämplig plats. Kommunen 
tillhandahåller ingen mark för tippning av överskottsmassor. 
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17 Buller 
Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer. 
 
18 Tidplan 
Exploatören ska i samband med detta avtals påskrivande redovisa en tidsplan för Kommunen 
(Mark- och exploateringsenheten) gällande byggstart samt förväntad byggtid. Preliminär tidplan 
framgår av bilaga 3. Exploatören har gett skriftligt löfte om byggstart i samband med att 
bygglov erhålls. 
 
19 Skadeståndsansvar 
Exploatören ska svara för och ersätta samtliga skador som är en följd av Exploatörens, eller 
dennes underentreprenörers och leverantörers, verksamhet i samband med byggnationen. 
 
Besiktning av närområdet så som grannfastigheter och dess byggnader som kan anses bli 
påverkade av Exploateringen, skall ske före byggnationsstart. En efterbesiktning ska ske innan 
Slutintyg utfärdas. Exploatören ansvarar för att besiktning utförs och Exploatören bekostar 
densamma. Åtgärdar inte Exploatören skador, som konstaterats och dokumenterats vid 
besiktning, senast i anslutning till byggnadsarbetenas färdigställande eller efter Kommunens 
påtalande, kommer vite att utgå enligt punkt 22 i detta avtal och Kommunen kommer vidare att 
utföra dessa arbeten på Exploatörens bekostnad. Kommunen och Exploatören är överens om att 
Kommunen fakturerar Exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt Kommunens 
självkostnadspris. 
 
Exploatören kallar ansvariga vid Kommunens Mark och Exploateringsenhet och Gata/Park till 
besiktning av gator och byggnader innan byggnation påbörjas. 
 
20 Nyttjande av allmän plats under byggtiden 
Ansökan om tillfällig upplåtelse av allmän plats eller kvartersmark t.ex. som upplagsplats för 
byggmaterial, uppställning av bodar eller dylikt skall ske skriftligen och i god tid till 
Kommunen och Kommunen prövar varje enskilt fall. I det fall Kommunen efter framställan från 
Exploatören finner upplåtelse möjlig åligger det Exploatören att ansöka och erhålla erforderliga 
tillstånd för varje åtgärd. 
 
21 Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet 
Exploatören ska inom fyra (4) månader efter tillträde till fastighet startat byggnationen, i annat 
fall kan vite bli aktuell enligt punkt 22. 
 
Om Exploatören inte påbörjat byggnation inom två (2) år från detta avtals undertecknande 
upphör markanvisningens beslut att gälla. Samtidigt återgår köpet enligt detta kontrakt att gälla. 
Handpenning återbetalas inte. 
 
I det fall byggnation har påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på Exploatörens 
bekostnad. 
 
22 Vite 
Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den ovan 
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uppställda tidsramen. Parterna är överens om att genom denna vitesklausul säkerställa att 
marken blir bebyggd inom skälig tid och på korrekt sätt så att Kommunen kan fullfölja sitt 
bostadspolitiska ansvar samt ur stadsbilds- och miljösynpunkt. Kontroll, av huruvida 
Exploatören uppfyllt de i detta avtal uppställda kraven, ska utföras av Kommunen (aktuell 
enhet) samt en oberoende, sakkunnig besiktningsman. 
Exploatören kallar och bekostar besiktningsmannen och denna måste godkännas av Kommunen 
för att besiktningen ska vara giltig. 

Vite skall utgå och erläggas av Exploatören till Kommunen om Exploatören: 
 
Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick 
- Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar före byggnadsstart  
-  Vite utgår om 1 000 000 SEK 
 
Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer 
− Ej uppfört byggnader i enlighet med förfrågan 
- Vite utgår om 2 000 000 SEK  
 
Enligt punkt 8, Parkering 
− Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid bygglovstidpunkten 
− Vite utgår om 50 000 SEK per felande parkering 
 
Enligt punkt 9, Ledningar 
- Ej uppfyllt förutsättningarna om att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät, 
elnät och fiber senast 3 år efter erhållet startbesked. 
- Vite utgår om 1 000 000 SEK. 
 
Enligt punkt 10, Anläggningar 
- Ej färdigställt samtliga anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter ingången av 
detta avtal. 
- Vite utgår om 1 000 000 SEK. 
 
Enligt punkt 12, Dagvatten 
− Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt Bygglov före 
byggstart.  
− Vite utgår om 100 000 SEK. 
 
Enligt punkt 15, Byggtrafik 
− Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av avdelningen för 
Gata/Park, före byggstart. 
− Vite utgår om 100 000 SEK. 
 
Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden 
− Ej hanterat avfall och massor i enlighet med detta avtals punkt 16 
− Vite utgår om 1 000 000 SEK. 
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Enligt punkt 17, Buller 
− Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer 
− Vite utgår om 1 000 000 SEK. 
 
Enligt punkt 18, Tidplan 
− Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Kommunen (Mark- och 
exploateringsenheten) före byggstart. 
− Vite utgår om 500 000 SEK. 
 
Enligt punkt 19, Skadestånd 
− Ej genomfört besiktningar i enlighet med detta avtals punkt 19 före byggstart 
− Vite utgår om 1 000 000 SEK. 
 
Enligt punkt 20, Nyttjande av allmän plats under byggtiden 
− Använder Kommunens fastighet som upplag för schaktmassor, upplagsplats, parkering 
eller annat tillfälligt nyttjande utan erhållet skriftligt godkännande. 
− Vite utgår om 50 000 SEK per påbörjad vecka som det olovliga nyttjandet pågår. 
 
Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet 
− Ej påbörjat byggnation senast 4 månader efter tillträde till fastighet. Vite utgår om 50 
000 SEK per påbörjad månad efter 4 månader. 
− Ej ansökt eller erhållit slutbesked/interimistiskt slutbesked för byggnation inom tre år 
från erhållen lagfart. Vite utgår om 100 000 SEK per påbörjad månad som slutbesked försenas. 
 
Viten enligt detta avtal ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) för september 2019 
som basmånad. Viten ska justeras så att de följer indexändringarna fram till den tidpunkt då de 
förfaller till betalning. Vitena ska dock lägst uppgå till det belopp som anges i respektive 
paragraf. 
 
Vitesbelopp förfaller till betalning 30 dagar från den tidpunkt då vitesgrundande omständigheter 
anmälts till Exploatören. 
 
Det tidsspann som vitesbeloppen grundar sig på enligt ovanstående punkter ska flyttas fram om 
Exploatören hindras från att erhålla startbesked eller genomföranden av byggnation på grund av: 
a) Omständigheter som beror på Kommunen 
b) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material, vara eller 
begränsning av arbetskraft. 
c) Strejk, blockad, lockout eller annan orsak som anges i kap 4, §3 punkt 3 och 5 i ABT06. 
Dock ej orsakad av Exploatören eller någon av Exploatören anlitad. 
 
Exploatören ska skriftligen till Kommunen påvisa orsaker för att begära framflyttning och 
förlängning av tider för fullgörande. Begäran medges skriftligen av Kommunen efter prövning. 
 
Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla skadestånd för den skada 
som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott. 
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Uppkommer skada för tredje man på grund av Exploatörens verksamhet kopplat till fastigheten 
svarar Exploatören tillfullo för detta. 
 
23. Informationsplikt 
Det är Exploatörens ansvar att informera anlitade arkitekter, konsulter, entreprenörer m.fl. om 
relevanta delar av detaljplanens, gestaltnings-programmets och detta avtals innehåll och 
bestämmelser samt att se till att denna information delges till likaledes relevanta huvudpersoner 
på byggarbetsplatsen såsom platschef och arbetschef. 
 
24. Säkerhet 
Någon moderbolagsborgen skall ej erläggas. 
 
25. Dröjsmålsränta 
Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen utgå 
för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker. 
 
26. Tvistelösning 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk lag ska tillämpas. 
 
27. Överlåtelse av avtal och fastighet 
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan part än helägt 
bolag inom exploatörens koncern utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av 
fastigheten kvarstår ansvar och skyldigheter enligt avtalet i sin helhet på Exploatören. 
 
 
28. Handlingar 
Till avtalet bifogas följande handlingar 
Bilaga 1 - Karta över Markområdet 
Bilaga 2 – Bygglovshandlingar  
Bilaga 3 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande  
 
 

 
Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Oxelösunds Kommun  RE Equity Fund AB 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Underskrift    Underskrift 
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_________________________________ _________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Underskrift    Underskrift 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

 



 

Tjänsteskrivelse 
 

1(2) 

Datum  Dnr 
2021-12-20  MEX.2021.33    

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
 registrator@oxelosund.se 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kjell Andersson   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
Förlängning av markanvisning Bara industriområde, del av 
Stjärnholm 5:37 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänna Galjadens begäran om förlängd markanvisningstid till 2022-09-26 i enlighet med 
kommunens direktiv om markanvisning.  

2. Sammanfattning  
Fastighetsutvecklings bolaget Galjaden AB tilldelades av kommunstyrelsen 2021-06-02,  
§ 92, en markanvisning för Bara industriområde. Som en konsekvens av kommunens två 
stora industriers stora satsningar inom sina respektive verksamhetsområden förväntas en 
rörelse inom underentreprenörerna inom dessa verksamhetsområden. Det förväntas 
påverka behovet av nya verksamhetslokaler. Även Ostlänkens byggnations nya sträckning 
inom Nyköpings kommun påverkar företagarna i Nyköping som behöver nya lokaler för 
sina verksamheter. 
Inför Kommunstyrelsebeslutet 2021-06-02, beskrevs att det för denna markanvisning var 
ett annat utgångsläge för Galjaden jämfört med de markanvisningar som görs för bostäder. 
Markanvisningar för bostäder utgår från en projektidé kring hus och boendeform. I denna 
markanvisning skapar Galjaden AB upplägget tillsammans med de aktörer som är 
intresserade av att antingen etablera sig i Oxelösund, behöver byta till större lokaler inom 
kommunen eller tvingas flytta ut från sitt nuvarande markområde. 
Bolaget har varit aktivt på marknaden under markanvisningen och har flera intressenter de 
arbetar med. Dock är det långa processer för intressenterna varvid det till 
kommunstyrelseförvaltningen har inkommit en begäran om förlängning av 
markanvisningstiden. 
Med förlängningen har Galjaden tom 2022-09-26 att få bygglov på sitt projekt. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förlänga tiden för den aktuella markanvisningen till 
2022-09-26 för Galjaden AB. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Ks – Förlängning av markanvisning Bara industriområde, del av  
Stjärnholm 5:37 
 
 
Johan Persson Kjell Andersson  
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg  



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-12-20  MEX.2021.33    

 
  
 
Beslut till:  
MEX (FÅ) 
MSF (FK) 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-12-27 MEX.2020.130

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Tilläggsavtal försäljning av fastighet Körsbäret 1

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att signera tilläggsavtal
jämte köpebrev för försäljning av fastighet Körsbäret 1.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i oktober 2021, §157, beslut på Tilläggsavtal gällande försäljningen
av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB. Anledningen till uppkomsten av Tilläggsavtalet var att
de tider för främst att erhålla bygglov som finns angivna i Köpe & Genomförande avtalet
hade passerats.

Vid signering av såväl det beslutade Tilläggsavtalet som Köpebrevet konstateras från båda
parter att det i det beslutade Tilläggsavtalet skrivits in ett fel. Av den anledningen har
avtalet korrigerats med att punkten om tider tagits bort. Där är det fortfarande huvudavtalet
Köp & Genomförande avtalets tider som gäller. I det nya Tilläggsavtalet har även
kvarstående punkt om fastighetens namn förtydligats i text.

Fastigheten är till fullo betald och bygglovet är klart. Det innebär att byggnation påbörjas så
snart avtalen är signerade.

Beslutsunderlag
Tilläggsavtal angående köp- och genomförandeavtal OBOS Mark AB

Köpebrev fastighet Körsbäret 1, 2021-11-22

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

EK (FK)











Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-01-04 KS.2020.93

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Uppföljning av rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” i kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021 godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i oktober följt upp kommunstyrelsens internkontrollplan
för 2021. Uppföljningen redovisades för, och godkändes av, kommunstyrelsen 2021-10-27
(§ 149).

Vid redovisningen hade rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” undantagits från
uppföljning i avvaktan på att resultatet från Medarbetarundersökningen 2021 skulle
presenteras.

HR-enheten har i december följt upp kontrollmomentet. Momentets innebörd är att varje
enhet ska ha en SSAM-plan som redovisar hur enheten systematiskt arbetar för att
reducera arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsorisker.

Av uppföljningen framgår att frågan om SSAM-plan har ställts till 70 enheter. Av dessa har
52 svarat (74%). Av de svarande hade 44 enheter (85%) en upprättad SSAM-plan.

Planerade åtgärder
HR-enheten planerar för ytterligare uppföljning. Handlingsplaner med aktiviteter kopplat
specifikt till medarbetarundersökningen kommer samlas in efter sista januari 2022.

Flertalet chefer är nya och kommer att genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning under
februari och mars 2022. Där ingår bland annat moment kring handlingsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Beslut till
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kommunrevisorerna (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-12-29 KS.2021.124

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Föreslagna målvärden avseende Oxelösunds platsvarumärke #OXLS fastställs.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 2021-12-15 sin verksamhetshetsplan för budgetperioden
2022-2024.

Vid tidpunkten för beslutet saknades förslag till värden för målen avseende Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS, under kommunmålet Mod och framtidstro.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nedanstående målvärden.

I övrigt har verksamhetsplanen kompletterats, under Utvecklingsarbete, med projekt/
åtgärder avseende Visionsarbete, Företagsetablering samt Feriearbete enligt
kommunstyrelsens beslut 2021-12-15.

Förslag till målvärden

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde
Dec 2021

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Målvärde
2024

Invånare och lokala
aktörer använder
Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS i
marknadsföring och
inlägg om Oxelösund.

-
10%

av kommun-
invånare

20%

av kommun-
invånare

25%

av kommun-
invånare

- 15%
av företagare

25%
av företagare

30%
av företagare

- 9%
av föreningar

15%
av föreningar

25%
av föreningar

Invånare och lokala
aktörer upplever
Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS
som positivt

-
25%

av kommun-
invånare

30%

av kommun-
invånare

35%

av kommun-
invånare

- 27%
av företagare

35%
av företagare

35%
av företagare

- 16%
av föreningar

20%
av föreningar

25%
av föreningar

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Utredare

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-12-29 KS.2021.124

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024

Fastställd verksamhetsplan 2022-2024, med kompletteringar enligt förslag och beslut

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Utredare (FK)



 

 

 
 

 
 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan  
2022–2024 
Fastställd av kommunstyrelsen  
2021-12-15, §  
2022-01-26, § 
 
 

 



2 
 

Innehåll 
 
 
 
 
 
 

Inledning ………………………………………………… 3 
Verksamhetsbeskrivning ………………………………. 4 
Ekonomi ………………………………………………… 12 
   Internbudget 12 
   Investeringsbudget  15 

Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen ……. 16 
    Mod och framtidstro 16 
    Trygg och säker uppväxt 17 
    God folkhälsa 18 
    Trygg och värdig ålderdom 19 
    Attraktiv bostadsort 20 
    Hållbar utveckling 21 

Kommunstyrelsens styrning i övrigt ………………….. 22 
   Övergripande mål 22 
   Utvecklingsarbete 24 



3 
 

Inledning 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (MB) för budgetperioden 2022-
2024. MB beskriver fullmäktiges styrning av kommunkoncernen.  
I enlighet med kommunens budgetregler har kommunstyrelsen antagit en verksamhetsplan 
för budgetperioden. Verksamhetsplanen utgår från Mål och budget och redovisar kommunsty-
relsens nerbrytning av koncernmål, med tillhörande KF-mål, till mål för styrelsens verksam-
heter. 

 
Fortsatt process  
Med utgångspunkt i verksamhetsplanen ska kommunstyrelseförvaltningen upprätta en handlings-
plan, där kommunstyrelsens mål omsätts i de konkreta åtgärder som planeras för att uppnå styrel-
sens mål. Handlingsplan fastställs av kommunchefen.  
Varje enskild medarbetares arbetsinsats avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verk-
samhetsplan och handlingsplan. För att skapa delaktighet ska varje medarbetares uppdragsbe-
skrivning ha en koppling till handlingsplanen. 
Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och 
verksamhetsplanen.  

 
Uppföljning 
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (de-
lårsrapport) och oktober. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning.  
Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomföran-
degrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor 
del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.  
Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredo-
visningen tas upp till kommunfullmäktige. 
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, oktober 
och december månad. Detta görs på objektsnivå. 
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Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergri-
pande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.  
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens led-
ningsfunktion omfattar verksamheter som:  
o Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande  
o Kommunens personalpolitik  
o Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad  
o Omvärldsrelationer  
o Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet  
 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande organi-
sation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:  
o Ledning  o Personalpolitik  
o Styrning och samordning  o Översiktligt fysisk planering  
o Ekonomisk förvaltning  o Kommunikation 
o Övrig förvaltning  
 
Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom 
gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:  
o Service och kunskapsstöd  
o Verksamhetsutveckling  
o Processledning  
o Kontroll och uppsikt  
o Utredningar 
Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, det lokala 
näringslivet, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra 
intressenter och organisationer. 
 
Fokusområden 2022 
Under 2022 fokusera förvaltningen särskilt och gemensamt på; 
o Implementering och utveckling av verksamhetssystemet STRATSYS 
o Åtgärder med anledning av genomlysning av kommunstyrelseförvaltningens processer 
o Åtgärder med anledning av utredning av det interna upphandlingsarbetet 
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Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner  
 
Ekonomienheten  
Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvå-
nare:  
o Ett kunskapsstöd 
o Ge service 
o Utveckla, 
o kvalitetssäkra   
o Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner (drift, exploate-

ringar och investeringar)  
o Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter 
 
Fokusområden 2022 
 Fortsatt effektivisering av verksamheten via nya moduler (Kundfakturaportal, e-faktura kund) 
 Utveckla kunskapen kring ekonomisystemet 
 Kunskapsöverföring och introduktion av nya medarbetare samt förändringar av rutiner. 
 Arbeta med uppföljning enligt Stratsys, hur skall ekonomen förhålla sig i sin stödfunktion. 
 ( den ekonomiska uppföljningen gentemot kustbostäder för samtliga våra uppdrag) 
 

Inköp 
Inköpsfunktionens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag:  
o Ett kunskapsstöd  
o Ge service 
o Utveckla 
o kvalitetssäkra   
o Säkerställa rättssäkerheten i kommunens affärer 
o Göra affärer utifrån tät dialog med de lokala näringsidkarna 
o Ansvara för att genomföra kommunens upphandlingar.  
 
Fokusområden 2022 
 Implementera och utveckla kunskapen och effektiviteten inom verksamhetssystemet e-avrop. 
 Projektet e-handel 
 Arbeta med upphandlingar gentemot det lokala näringslivet (Utbildning, information) 
 Utveckla kunskap och börja använda nya upphandlingsformer tex: partnering innovationsupp-

handling 
 Utbilda verksamheterna så att de själva kan ansvara för mindre direktupphandlingar själva 
 Bidra i processen kring intern upphandling 
 Se över möjligheten att tillförsäkra kommunen de entreprenörstjänster som kan behövas i hän-

delse av kris eller höjd beredskap SSAB som resurs (EG) 
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Fastighet 
Fastighetfunktionens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.  
o Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder.  
o Följa upp förvaltningen 
o Ansvara för lokalberedning 
o Ansvara för förvaltning av våra fastigheter 
o Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder  
 
Fokusområden 2022 
 Utveckla underhållsprocessen 
 Utveckla förvaltarprocessen (tex underhåll, hyresavtal, information till verksamheten) 
 Arbeta med våra investeringsprojekt 
 

Strateggruppen  
Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande uppdrag 
är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. Gruppen priorite-
rar i dessa avseenden ärenden som:  
o Berör och skapar värde för kommunens invånare och näringsliv 
o Tillhör någon av kommunens huvudprocesser  
o Ger hög effekt/nytta för många människor 

Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika an-
svarsområden gällande övergripande:  
o Kommunstrategiska frågor och verksamhetsutveckling 
o Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning  
o Statistik 
o Taxor och avgifter  
o Integrations- och segregationsfrågor  
o Folkhälsa, inklusive jämlik hälsa och psykisk ohälsa 
o IT-frågor och digitalisering  
o Internationellt arbete  
o Trygghet och säkerhet 
o Hållbarhetsfrågor 
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Fokusområden 2022  

 Utvecklingsåtgärder inom mål- och budgetarbetet med fokus på visions- och målstrukturar-
betet som införande och anpassning av ett digitalt mål- och uppföljningssystem. Här ingår 
bland annat förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhets-
utveckling 

 Säkerhetsarbetet fokuserar under 2022 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade 
kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskap-
ande och brottsförebyggande arbetet ges ett särskilt fokus. 

 Inom IT-området; implementering av arbetssätt för gemensam styrning av digitalisering och 
IT, införande av Office 365 samt Modern workplace med fokus på den digitala arbetsplat-
sen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365 och verksamhetsspecifika system.  

 Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samar-
bete med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, 
näringslivets tillgång till kompetens och företagens hållbara utveckling. 

 Mark- och exploateringsarbetet fokuserar på uppstart av detaljplan för Oxelösunds nästa 
större bostadsområde samt på översyn av hanteringen av arrenden 

 Det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar på kartläggning och kunskapsinhämtning för 
att få en gemensam nulägesbild av utmaningar och möjligheter.  
Arbetet bedrivs förvaltningsövergripande med samverkan och kunskapsutbyte som ledord. 
Syftet är att det fortsatta hållbarhetsarbetet ska ske med större effektivitet i dialog utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

 
Näringsliv 
Näringslivsfunktionen tillhör organisatoriskt strateggruppen. Övergripande mål för näringslivsar-
betet är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska ha fler nöjda företagare som utvecklas 
lönsamt och hållbart. Fler nöjda företagare ska också leda till fler företagsetableringar och nystar-
tade företag. Detta ska i sin tur leda till fler jobb och öka både skatteintäkter och stimulera till ökad 
konsumtion och utbyte av företagstjänster. 
Ett långsiktigt resultatmål för näringslivsarbetet är att uppnå en förbättring av betygen i både 
Svenskt näringslivs årliga enkät och SKR Insiktsmätning så att Oxelösunds företag ska fortsätta 
trivas, satsa, investera och rekrytera i Oxelösund. 
Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samarbete med 
företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, näringslivets till-
gång till kompetens och företagens hållbara utveckling. 
 
Fokusområden 2022 
 Förbättra kommunens service och dialog med företagen 
 Öka samarbetet mellan företagen 
 Arbeta för att fler företag skall etablera sig 
 Öka intresset för nyföretagande 
 Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens 
 Öka samarbetet mellan skola och näringsliv 
 Tydligare visa på det positiva sambandet mellan boendeorten och företagsorten 
 Stötta företagen i sin hållbara utveckling 
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Ett långsiktigt fokus under perioden 2021 – 2026 är kopplat till SSABs omställning, Oxelösunds 
hamns tillhörande och utökade verksamhet samt övriga positiva effekter det kan förväntas få på 
näringslivet och kommunen. Det är då viktigt att lyfta fram positiva händelser så som investeringar 
och rekryteringar i industrin för att skapa fortsatt mod och framtidstro hos Oxelösunds företag. 
Parallellt är det viktigt att lyfta fram även de mindre företagen i Oxelösund, att uppmuntra utveckl-
ing, att lyfta fram goda exempel på samarbeten och att vara en förmedlande länk mellan företag på 
olika sätt och fånga upp gemensamma frågor och intressen. 
 
Mark och exploatering 
Funktionen för mark och exploatering tillhör organisatoriskt strateggruppen. 
Som markägarens (kommunens) representanter är Bostadsförsörjningsprogram, Översiktsplan 
samt mål och budget de strategiskt viktigaste styrdokumenten med löpande uppdateringar och 
ställningstaganden.  
I funktionen markägarrepresentant, med det menat samhällsutvecklingsstrateger, ingår även att ta 
fram och operativt driva skogsbruksplan, framtagning av strategi och upplägg samt operativ hante-
ring av arrenden i alla juridiska former, initiering och delaktighet i framtagning av detaljplaner samt 
löpande möten med exploatörer för deras etablering och utveckling av projekt inom Oxelösunds 
kommun. 
Fokusområden 2022 
 Revidering av Bostadsförsörjningsprogrammet 
 Översyn av arrendemodell och kommunens hantering av arrenden 
 Initiering av detaljplan för Oxelösunds nästa större bostadsområde 
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Kostenheten  
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider av hög 
och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och omfattar mat 
och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till förskola, skola och 
äldreomsorg på årets alla dagar. 
 
Fokusområden 2022 

 Utveckla och starta upp det nya webbaserade kostsystemet Mashie  
 Klimatanpassa menyn och utveckla den ekonomiskt 
 Minska matsvinnet ytterligare 
 Service och bemötande 
 Effektivitet i ny organisation 

 
Kanslienheten  
Kanslienhetens uppdrag är:  
o Nämndadministration  
o Råd och stöd internt i förvaltnings- och offentlighetsrättsliga frågor  
o Registrering och utlämnande av handling  
o Arkiv  
 
Fokusområden 2022 
 Ärendehantering, registrering. Att ärenden och handlingar som tillförs ärendehanteringssyste-

met är korrekt skrivna och sökbara. Enheten kommer att göra revison inom den egna och 
andra myndigheter inom kommunen för att kvalitetssäkra arbetet  

 Framtidens arkiv. Arbeta för att säkerställa att kommunen i framtiden ska kunna ha ett digitalt 
förvarande av handlingar. Att undersöka om möjliga samarbeten med andra kommuner i frå-
gan.  

 
Kommunikations- och serviceenheten  
Enhetens uppdrag omfattar marknadsföring av kommunen, kommunikation, webb och sociala me-
dier, Kommuncenter – en väg in för våra medborgare, finskt förvaltningsområde, arbete med 
ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar), internservice och telefoni. 

Kommunikation och webb  
o Service, support och utveckling av kommunens webbplatser, kanaler i sociala medier. Genom 

sociala medier sprids nyheter, bilder och budskap snabbt. För mer information och fördjup-
ningar av det vi sprider i sociala medier använder vi våra webbplatser. Webbplatsen, ox-
elosund.se fungerar också som vår första väg in i kommunen. Det är här vi vill att våra invå-
nare i första hand har sin kontakt med kommunen. Sociala medier skapar möjligheter för oss 
att berätta om vad kommunen gör samt har möjlighet att svara på frågor och ha en dialog med 
kommuninvånarna.  
 

o Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer i utvecklingsprojekt och 
inom andra områden där kommunikationsbehov är identifierade. Ansvarar för övergripande 
marknadsföring av kommunen, #OXLS samt håller i vårt grafiska utseende. 
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Fokusområden 2022 
 Implementera reviderad grafisk profil - vi är en kommun med en gemensam grafisk profil 
 Utveckla kommunens arbete med sociala medier och utveckla kommunens dialog med kom-

muninvånare via sociala medier 
 Kampanjerna ”Vi är Oxelösund” och ”Bo i Oxelösund” 
 Utbilda i tillgänglighetsdirektivet, Schrems II och Klarspråk 
 

Kommuncenter  
o Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten 

med kommunen – en väg in. 
o Utifrån ett medborgarperspektiv aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter 

och kontaktvägar.  
o Se över nya kontaktvägar för en väg in till Oxelösunds kommun. 

 
Fokusområden 2022 
 Ta fram en lösning för support av telefoni. Implementera Mobile device management (MDM) 
 Se möjligheter med digitalisering och förbättra servicen genom att arbeta effektivt med ox-

elosund.se och identifiera nya e-tjänster och vara delaktiga i framtagandet av dessa 
 Utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier och chat 

 

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter 
o Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav  
o Informera minoriteter om deras rättigheter  
o Genomföra insatser efter samråd med minoriteter  
o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter  

 
Fokusområden 2022 
 Ta fram en ny handlingsplan  
 Inkludera arbetet med nationella minoriteter i det kommunövergripande arbetet med social 

hållbarhet och Agenda 2030 
 Satsa på ökad kunskap och information såväl internt som externt 

 

ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar)  
o Samordna det förebyggande arbetet kring ANDTS som bygger på kommunala, regionala och 

nationella mål  
o Utgångpunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer  
 
Fokusområden 2022 
 Prioritera ungdomar i arbetet och samverka med andra verksamheter inom kommunen med 

liknande mål 
 Stödja insatser som stärker föräldraskapet särskilt för föräldrar med utländsk bakgrund 
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Internservice  
o Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor)  
o Vaktmästerisysslor i Kommunhuset  
o Tryckjobb  
o Tjänstebilshantering  

 
Fokusområden 2022 
 Genomlysning av posthanteringen 
 Upphandla ny tjänstebil för kommunhuset  

 
HR-enheten 
HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kun-
skapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden. 
o  Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering 
o  Arbetsrätt 
o  Lönebildning 
o  Kompetensförsörjning 
o  Ledarutveckling 
o  HR-administration 
 
Fokusområden 2022 

 Öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar.  
 Fortsätta arbetet med rehabstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa 
 Utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer 
 Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetar-

skap 
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Ekonomi 
Internbudget kommunstyrelsen  
(Tkr) Årsprognos   Förändring   
   per oktober Budget mot budget Budget 
NETTOKOSTNAD 2021 2021 2021 2022 
Fastigheter och lokaler 5 351  -1 745  3 830  2 085  
Arbetsomr o lokaler 117  176  -193  -17  
Övr fastigheter o mark -5 887  -4 427  -1 436  -5 863  
Idrotts- o fritidsanläggningar  3 170  -53  816  763  
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark 2 751  -6 049  3 017  -3 032  
Gemensam verksamhet (stab) 11 206  11 299  568  11 867  
Kommungemensam admin. 44 397  42 621  2 945  45 566  
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft 0  2 749  -2 749  0  
Dels:a administration   55 603  56 669  764  57 433  
Kommunstyrelse 4 330  3 340  -390  2 950  
Partistöd -349  574  0  574  
Feriearbete 0  585  0  585  
Internationellt utbyte 0  75  5  80  
Dels:a nämndverksamhet   3 981  4 574  -385  4 189  
Näringsliv 2 120  2 158  39  2 197  
Räddningstjänst 8 750  9 200  205  9 405  
Höjd beredskap 25  25  45  70  
Bostadsanpassning 1 763  2 063  -79  1 984  
Integrationssamordning -25  25  -25  0  
Hållbar utveckling 0  0  100  100  
Kommunikationer 2 447  2 447  41  2 488  
Facklig verks. / Kommunskydd 1 082  1 443  1 532  2 975  
Måltidsverksamhet 3 071  2 056  -499  1 557  
S:a Nettokostnad 81 568  74 611  4 755  79 366  
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(Tkr) Årsprognos   Förändring   
   per oktober Budget mot budget Budget 
INTÄKTER 2021 2021 2021 2022 
Fastigheter och lokaler 53 993  56 038  -985  55 053  
Arbetsomr o lokaler 1 099  1 040  45  1 085  
Övr fastigheter o mark 9 173  7 103  1 434  8 537  
Idrotts- o fritidsanläggningar  4 915  5 401  -225  5 176  
Dels:a fastigheter, anläggningar 
o mark   69 180  69 582  269  69 851  
Gemensam verksamhet (stab) 237  237  0  237  
Kommungemensam admin. 11 175  11 627  -404  11 223  
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft         
Dels:a administration   11 412  11 864  -404  11 460  
Kommunstyrelse   105  3  108  
Partistöd 349        
Feriearbete         
Internationellt utbyte         
Dels:a nämndverksamhet   349  105  3  108  
Näringsliv         
Räddningstjänst         
Höjd beredskap 518  663  47  710  
Bostadsanpassning         
Integrationssamordning 75  75  -50  25  
Hållbar utveckling         
Kommunikationer         
Facklig verks. / Kommunskydd 1 562  1 562  -1 389  173  
Måltidsverksamhet 20 779  21 410  2 742  24 152  
S:a Intäkter 103 875  105 261  1 218  106 479  
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(Tkr) Årsprognos   Förändring   
   per oktober Budget mot budget Budget 
KOSTNADER 2021 2021 2021 2022 
Fastigheter och lokaler -59 344  -54 293  -2 845  -57 138  
Arbetsomr o lokaler -1 216  -1 216  148  -1 068  
Övr fastigheter o mark -3 286  -2 676  2  -2 674  
Idrotts- o fritidsanläggningar  -8 085  -5 348  -591  -5 939  
Dels:a fastigheter, anläggningar 
o mark   -71 931  -63 533  -3 286  -66 819  
Gemensam verksamhet (stab) -11 443  -11 536  -568  -12 104  
Kommungemensam admin. -55 572  -54 248  -2 541  -56 789  
Avrop Satsning Äldreomsorgs-
lyft    -2 749      
Dels:a administration   -67 015  -68 533  -3 109  -68 893  
Kommunstyrelse -4 330  -3 445  387  -3 058  
Partistöd   -574  0  -574  
Feriearbete   -585  0  -585  
Internationellt utbyte   -75  -5  -80  
Dels:a nämndverksamhet   -4 330  -4 679  382  -4 297  
Näringsliv -2 120  -2 158  -39  -2 197  
Räddningstjänst -8 750  -9 200  -205  -9 405  
Höjd beredskap -543  -688  -92  -780  
Bostadsanpassning -1 763  -2 063  79  -1 984  
Integrationssamordning -50  -100  75  -25  
Hållbar utveckling     -100  -100  
Kommunikationer -2 447  -2 447  -41  -2 488  
Facklig verks. / Kommunskydd -2 644  -3 005  -143  -3 148  
Måltidsverksamhet -23 850  -23 466  -2 243  -25 709  
S:a Kostnader -185 443  -179 872  -8 722  -185 845  
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Investeringsbudget 
 

Mål & Mål & Mål & 
 budget budget budget 

  2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen     
Stjärnholm Stallet takrenovering  X   
Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och energieffektivisering X X  
Nybyggnation förskola vid Peterslund X   
Fastigheter och planerat underhåll X X X 
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor X X X 
Restaurang vid Läget (inkl förstudie o projektering) X   
Byggnadsunderhåll kultur ÅLÖ X   
Markberedning MEX ej DP X   
Naturreservat - investering ej bara drift, gärdsgårdar, skyltar, utveckl-
ing X   
Jogersöhem utveckling samt hela det området X   
Aspa detaljplan infrastruktur - va   X  
IT - Sensorer och IoT X X X 
IT - E-tjänster integration och utveckling X X X 
IT - Automatisering av verksamhetsprocess   X X 
Raindance leverantörsreskontraportal X   
Raindance Bokslutsportal   X  
Ny förskola köksutrustning X   
Totalt Kommunstyrelsen 91 000 79 050 13 750 
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Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen 
 
Mod och framtidstro   

I Oxelösund råder mod och framtidstro.   Kommunfullmäktiges mål 
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommu-
ninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda 
exempel lyfts.  
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. 

 o (KS) Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 perso-
ner 2023 och 90 personer 2024. (D/B) 

 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke 
#OXLS i marknadsföring och inlägg om Oxelösund.  

- 10%  
av kommuninvånare 

20% 
av kommuninvånare 

25%  
av kommuninvånare 

- 15% 
av företagare 

25% 
av företagare 

30% 
av företagare 

- 9%  
av föreningar 

15% 
av föreningar 

25%  
av föreningar 

Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke 
#OXLS som positivt 

- 25%  
av kommuninvånare 

30%  
av kommuninvånare 

35%  
av kommuninvånare 

- 27% 
av företagare 

35% 
av företagare 

35% 
av företagare 

- 16%  
av föreningar 

20%  
av föreningar 

25%  
av föreningar 

Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelse-
förvaltningen för kommunens enhetschefer att genomföra utveckl-
ingsprojekt 

- 
1 

Utvecklingsprojekt  
per enhet 

1 
Utvecklingsprojekt  

per enhet 

1 
Utvecklingsprojekt  

per enhet 

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter 
rutiner och arbetsprocesser  

9 utvecklingsprojekt 
 

12 utvecklingsprojekt 
 

12 utvecklingsprojekt 
 

12 utvecklingsprojekt 
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Trygg och säker uppväxt   
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala 
verksamheterna.  

 o Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och ma-
tematik) ska öka. 

o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.  
o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i 

nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  
o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universi-

tet och högskola ska öka.  
o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universi-

tet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  
o Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga 

ska öka. 

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

 

Kommunfullmäktiges mål  

o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i 

nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i 

nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  

 

 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar  9 anmälda våldsbrott <8 anmälda våldsbrott <8 anmälda våldsbrott <8 anmälda våldsbrott 

Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar 1 anmält våldsbrott <4 anmälda våldsbrott <4 anmälda våldsbrott <4 anmälda våldsbrott 

Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen  
(Exklusive kostenheten som hanteras separat) 5 plats 5 platser 5 platser 5 platser 

Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till mål-
gruppen Vårdnadshavare med barn på högstadiet, minskar ele-
vers bruk av tobak och alkohol 

10% av eleverna i åk 
7 röker/snusar* 

- <10% - 

31 % av eleverna i åk 
9 röker/snusar* 

- <31% - 

25% av eleverna i åk 
7 har druckit alkohol* - <25% - 

55% av eleverna i åk 
9 har druckit alkohol* - <55% - 

*Uppgift från 2020  
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God folkhälsa   
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.  Kommunfullmäktiges mål  

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

 o Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.  
o Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka 

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

år efter avslutad insats ska bibehållas. 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidra-
get ökar 

35% 

(2020) 
40% 

45% 50% 
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Trygg och värdig ålderdom   
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.   Kommunfullmäktiges mål  
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.  
 

 o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt sär-
skilda boende ska öka.  

o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hem-
tjänst ska bibehållas.  

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

 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras  72% 78% 84% 90% 

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras 88% 91% 
 

95% 96% 

Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka 71% 
(2019) >75% 

 
- >80% 
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Attraktiv bostadsort   
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.   Kommunfullmäktiges mål 
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 

 o Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska 
öka.  

o Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens närings-
livsklimat ska förbättras/öka.  

o Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom 
en dag ska bibehållas.  

o Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin 
fråga direkt ska öka.  

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

 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med 
näringslivsklimatet i kommunen1 

Betyg 3,2 
av 6 

Betyg 3,4  
av 6 

Betyg 3,5 
av 6 

Betyg 3,6  
av 6 

Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens politiker har en 
positiv attityd till företagande 3,1 av 6 3,3 av 6 3,5 av 6 3,6 av 6 

Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens tjänsteperso-
ner har en positiv attityd till företagande 3,0 av 6 3,2 av 6 3,5 av 6 3,6 av 6 

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av 
upphandling1 2,5 av 6 2,6 av 6 3,0 av 6 3,0 av 6 

Nya företag startas i kommunen 
30 

nystartade företag 
34 

nystartade företag 
37 

nystartade företag 
40  

nystartade företag 

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål 2 anvisningar 2 anvisningar 2 anvisningar 2 anvisningar 

Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller 
expansion (efterfrågebaserat) 2 anvisningar 2 anvisningar 2 anvisningar 2 anvisningar 

1 Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. (Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat) 
2 Betyg på skala 1-100 (SBA löpande mätning av företagares nöjdhet i myndighetsärende, Origo group) 
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Hållbar utveckling    
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för 
kommande generationer.  

 o Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.  
o (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter 

och statsbidrag). 
o Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.  
o Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.  
o Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.  
o Resande med kollektivtrafik ska öka.  
o Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.  
o Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. 
(2016 28%, 2017 22%, 2018 34%) 

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en at-
traktiv 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  
o Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.  
o Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 

2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5%.  

 

 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns me-
ningsfullt 

91 % 
positiva  

92 % 
positiva  

 
94% positiva 

 
96% positiva 

Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ska öka 78 79 

 
80 

 
81 

Vegetarisk, klimatanpassad och ekologisk kost serveras på kom-
munens skolor, förskolor och äldreboenden - 45% av kosten 55% av kosten 60% av kosten 

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden 
minskar 

460 kg/månad 
(covidrelaterat avvi-

kande värde) 
800 kg/månad 700 kg/månad 600 kg/månad 

kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för 
uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning 2 4 6 8 

Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om 
det är möjligt att tillföra laddstolpar.  3 laddstolpar 3  2 nya laddstolpar 2 nya laddstolpar 
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Kommunstyrelsens styrning i övrigt 
Övergripande mål 
Mål där kommunstyrelsen saknar mandat för att ge uppdrag till kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i 
uppdrag att genom kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen tillgodoses. 
 
Kommunstyrelsens övergripande mål Ingångsvärde 

Dec 2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
 
Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar   
(Mod och framtidstro) 

84% 90% 95% 
 

100% 

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxe-
lösunds kommun 
(Mod och framtidstro) 

45% är positiva 50% är positiva 55% är positiva 
60% är positiva 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet  
(Trygg och säker uppväxt) 96 arbetstillfällen 100 arbetstillfällen 100 arbetstillfällen 100 arbetstillfällen 

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är 
procentuellt lika stora  
(God folkhälsa) 

4,8% för kvinnor  4,5% för kvinnor 4,0% för kvinnor  3,5% för kvinnor  

2,3% för män 
 (delår 2021) 2,5% för män 3,0% för män 3,5% för män 

Kommunens medarbetare har god hälsa  
(God folkhälsa) 

3,4 %  
långtidssjukfrånvaro 

(delår) 

3,0%  
Långtidssjukfrånvaro 

2,8%  
Långtidssjukfrånvaro 

2,6 % 
Långtidssjukfrån-

varo 

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när 
de inte är tillgängliga  
(Attraktiv bostadsort) 

89% 91% 
93% 95% 

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med 
kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndig-
hetsområden2  
(Attraktiv bostadsort) 

74 75 
 

76 
 

77 
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Kommunstyrelsens övergripande mål Ingångsvärde 
Dec 2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och 
bemötande1  

(Attraktiv bostadsort) 
3,0 av 6 3,2 av 6 

 
3,5 av 6 

 
3,6 av 6 

Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet  
(Hållbar utveckling) 9% 18% 27% 36% 
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Utvecklingsarbete 
Planerade projekt och åtgärder 
Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning inför 2022 (KS 2021-06-02, § 81) 
Beslut om kompletteringar av verksamhetsplan 2021-12-15 (KS 2021-12-15, § ) 

Planerat projekt/åtgärd Syfte  Ansvar, enhet 
Nytt systemstöd för mål och bud-
getprocessen 

Minskad arbetsinsats för planering och 
uppföljning. Tids- och resursvinst i or-
ganisationen. 

Strateggruppen 

Digital myndighetspost för fyra 
verksamhetssystem 

Tids- och resursvinst i organisationen. Strateggruppen 

Breddat statistikunderlag för be-
folkningsprognoser 

Kvalitetssäkring av beslutsunderlag Strateggruppen 

Utökat uppdrag för kommuncenter Förvaltningarnas handläggare kan foku-
sera på svårare och värderande hand-
läggning. Kunden får svar snabbare. 

Kommunikation och service 

Förenklad felanmälan Bättre kundupplevelse samt möjlighet 
att fånga fler felanmälningar. 

Kommunikation och service 

Kommungemensam kostorganisat-
ion 

Ett gemensamt mål och arbetssätt. 
Snabbare respons på förändringar och 
behov. Precisare och anpassade leve-
ranser för nöjdare kund 

Kostenheten 

Bostadsförsörjningsprogram (krävs 
enligt lag) 

Strategisk långsiktig markägarvilja kring 
var, hur och på vad sätt Oxelösund ska 
utvecklas 

Strateggruppen/MEX 

Överföring av förvaltarprocessens 
administration från Kustbostäder till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Lägre kostnader för förvaltning och ad-
ministration. 

Strateggruppen/MEX 

Högre nyttjandegrad av befintliga 
e-tjänster 

Kortare handläggningstid. Tids- och 
resursvinst i organisationen. 

Strateggruppen 

Kartläggning av möjliga arbetsupp-
gifter för automatisering 

Kortare handläggningstid. Tids- och 
resursvinst i organisationen. 

Strateggruppen 

Utveckling och automatisering av 
hantering av försäkring, kundres-
kontra och e-faktura 

Kortare handläggningstid. Tids- och 
resursvinst i organisationen. 

Ekonomienheten 

Utveckling och automatisering av 
ekonomisk uppföljning (Rain-
dance). 

Kvalitetssäkring av ekonomisk uppfölj-
ning 

Ekonomienheten 

Utökat verksamhetsstöd Tids- och resursvinster samt bättre för-
ståelse om verksamheten och dess 
ekonomi 

Strateggruppen 
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Planerat projekt/åtgärd Syfte  Ansvar, enhet 
Tydliggöra upphandlingsprocessen 
standardiserade mallar 

Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor 
och direktupphandling 

Ekonomienheten 

Utökad användning av E-avrop 
(upphandlingssystem) 

Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor 
och direktupphandling 

Ekonomienheten 

Införa E-handelssystem Ökad inköpsvolym mot ramavtal. Kontroll 
mot ramavtalspriser 

Ekonomienheten 

Förbättrad kontroll på alla steg 
inom om-, till-, och nybyggnation 

Lägre investeringskostnader Ekonomienheten 

Införa fastighetssystem -2023 Bättre kontroll av underhållsbehov samt 
effektivare administration 

Ekonomienheten 

Utvecklad kompetens i rekryte-
ringsarbetet 

Förbättrad rekrytering och därmed säkrare 
kompetensförsörjning 

HR-enheten 

Kontroll av platsannonser i samar-
bete med Kommunikations- och 
serviceenheten 

Förbättrad kvalitet i annons- och rekryte-
ringsarbetet 

HR-enheten 

Kartlägg digitalt utanförskap i 
kommunen och planera eventuella 
insatser 

Möjliggör kommuninvånarnas nyttjande av 
kommunens digitala tjänster och delaktig-
het i kommunala frågor. 

Strateggruppen 

Ta fram metod och angreppssätt 
för processkartläggning 

Bidrar till utveckling och förståelse. Skapar 
en gemensam kunskap i att tydliggöra, följa 
upp och utveckla kommunens verksam-
hetsprocesser. 

Strateggruppen 

Utöka möjligheten för digitalt ar-
betssätt inom kommunen 

 

Möjliggöra arbete där WIFI saknas eller är 
för dålig i kommunen. 

Strateggruppen 

Utarbeta förslag till ny vision för 
Oxelösund 

Fastställa den politiska viljeriktningen för 
hur kommunen ska utvecklas i ett längre 
perspektiv (längre än mål- och budgetperi-
oden) 

Strateggruppen 

Detaljplan för företagsetablering Planlägg större markområde (-n) för etable-
ring av företag 

Strateggruppen 

Utred förutsättningar för feriearbete 
i föreningar 

Klargör hur kommunen i samarbete med 
föreningar kan erbjuda ferieplatser för 
unga. 

HR-enheten 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Margrita Sjöqvist   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Fördelning av medel prioriterade grupper 2021 - fortsättning 
för 2022 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Godkänna omfördelning av 3 030 tkr avseende helårseffekten för 2022 med anledning av 
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2021 så att: 
Kommunstyrelsen tilldelas 32 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 32 tkr 
Utbildningsnämnden tilldelas 2 162 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 772 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 32 tkr 
Finansieringen av de 3 030 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom 
finansförvaltningen. 

2. Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 oktober 2021 om omfördelning av medel för 
prioriterade grupper i löneöversyn 2021 på 2 290 tkr.  
Fortsätt finansiering för snedsitsar och löneglidning för 2022 och framåt har tidigare redan 
legat i budgetramarna när beslutet om budgeten fattas. Detta skedde inte denna gång på 
grund av att lönerevisionen blev först klar i slutet av 2021. Omfördelningen på 3 030 tkr 
avser helårseffekten för 2022 av fördelningen av medel för prioriterade grupper i 
löneöversyn som har skett i 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning av medel prioriterade grupper 2021 - fortsättning för 2022 
 
 
 
Johan Persson Margrita Sjöqvist  
Kommunchef Controller  
 
 
 
Beslut till:  
Kommunchef (FK) 
Personalchef (FK) 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-12-13  KS.2021.128    

 
Ekonomichef (FK) 
Controller (FÅ) 
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Datum Dnr

2022-01-07 KS.2021.82

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021, rättelse av beslut om
finansiering

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Finansiering av sommargåva 2021 sker inom ramen för beslutade medel ur 2020
års bokslut för coronarelaterade insatser
(Dnr KS 2020.130 Kf §44) med maximalt 300 tkr för ändamålet. Därmed upphävs
tidigare beslut om finansiering av sommargåva 2021 Ks § 100, 2021-06-02,
KS.2021.82.

2. Finansiering av merkostnader av julgåva 2021 sker inom ramen för beslutade
medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44)
med maximalt 250 tkr för ändamålet.

2. Sammanfattning
Sommargåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021-06-02 §100, Dnr KS.2021.82 har
kommunchefen getts i uppdrag att organisera och genomföra sommargåva i form av
presentkort på 300 kr till varje medarbetare på samma sätt som julgåva. Allt till en total
kostnad om maximalt 300 tkr till medarbetare som finansieras via anslag ur
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Sommargåvan är en coronarelaterad
insats och i 2020 års bokslut har gjorts en öronmärkning under balanskravsresultatet i form
av en avsättning på 1,0 mkr för coronarelaterade insatser. Finansiering föreslås därför
istället ske inom ramen för beslutade medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade
insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44) med maximalt 300 tkr för ändamålet.

Julgåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021 § 182, Dnr KS.2021.82 har kommunchefen
getts i uppdrag att organisera och genomföra julgåva i form av presentkort på 500 kr till
varje medarbetare på samma sätt som sommargåva. Allt till en total kostnad om maximalt
500 tkr som finansieras via anslag ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
Den utökade julgåva är en coronarelaterad insats och i 2020 års bokslut har gjorts en
öronmärkning under balanskravsresultatet i form av en avsättning på 1,0 mkr mkr för
coronarelaterade insatser. Finansiering av merkostnader föreslås därför istället ske inom
ramen för beslutade medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS
2020.130 Kf §44) med maximalt 250 tkr för ändamålet. Bakgrund till att endast 250 tkr
behöver finansieras på detta sätt är detta utgör merkostnad i förhållande tidigare avsatt
årlig budget för julgåva till personalen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-01-07 KS.2021.82

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021, rättelse av beslut om
finansiering

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Controller (FÅ)
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621 
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Kommunstyrelseförvaltningen  
Niklas Thelin 
0155- 381 22 
072- 212 78 20 
niklas.telin@oxelosund.se 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

Taxor 2022 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs. 
2.   Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror fastställs. 
3. Taxa för hantering av returpapper fastställs. 

2. Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut 
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av 
tillägg samt justering av vissa taxor.  
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel 
med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa 
inom miljöbalkens område. 
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och 
återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI). 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen. 

 

3. Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-10 (§ 104) taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut 
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av 
tillägg samt justering av vissa taxor. 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel med 
vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa inom mil-
jöbalkens område. 
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och 
återvinning av returpapper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-12-28  KS.2021.116    

 
3.1 Taxa inom miljöbalkens område 
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen inför 2022. Nu har en mindre justering 
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.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för pröv-
ning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
3.2 Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och  
      tobaksvaror 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över tillsynsansvar en-
ligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohol-
lagen (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 om-
råden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med överta-
gandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående områden för att kunna ta ut av-
gifter.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för han-
del med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror. 
 
3.3 Taxa för returpapper 
Förslaget från Oxelö Energi AB innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst, 
FNI-abonnemang för returpapper (Fastighetsnära insamling). Detta på grund av regering-
ens beslut om kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper från  
1 januari 2022.  
Returpapper kommer även fortsättningsvis att kunna lämnas kostnadsfritt vid kommunens 
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.  
 

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen. 
 
Johan Persson Niklas Thelin  
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-12-28 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14, § 106 
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror   
Förslag till taxa för hantering av returpapper 2022 
 
Beslut till:  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
Oxelö Energi AB (FÅ) 
Kommunstyrelseförvaltningen, utredare (FK) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 1  
  
Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-12-14  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Msn § 106        Dnr MSN.2021.18               
 
 
Taxor 2022  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 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. 
 
 
 
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.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak 2022 
samt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område 
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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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Datum   

 

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 
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MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB 

Prövning  
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 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 



 Taxa inom miljöbalkens område 11 (38) 

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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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 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). 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 10.3001 T U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 

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 

 
 
 
 
 
 

16 

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 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
15.50-2 
 

 
8 
 

högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

 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 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

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  
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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 §. 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

25 
15 
10 

- 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 
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 

 
 
 
 
 
 
 

25 

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. 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

15.340-2 10 - 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 
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 



 Taxa inom miljöbalkens område 18 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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 



 Taxa inom miljöbalkens område 19 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
20.60-1 
20.60-2 
 
 
20.60-3 

 
20 
20 

 
 

12 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.80-1 
 
20.80-2 
 
20.80-3 
20.80-4 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 
6 

15 
10 

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



 Taxa inom miljöbalkens område 20 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

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 
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 



 Taxa inom miljöbalkens område 21 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

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 
 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

20 
12 

 
10 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 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 

 
 

 
 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 



 Taxa inom miljöbalkens område 22 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
 
 
25.11-1 
 
25.11-2 
 
25.11-3 
 
25.11-4 

 
 
 

30 
 

20 
 

12 
 
8 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 
 
25.50-5 
 
25.50-6 
 
25.50-7 
 
25.50-8 
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C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar  
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

 25.5001 T U  Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning. 

 25.5002 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 
eller kalandrering med plast. 

     MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 



 Taxa inom miljöbalkens område 23 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 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. 

     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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 



 Taxa inom miljöbalkens område 24 (38) 

Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

 
 
26.150-1 
26.150-2 

 
 

20 
15 

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 §. 

 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 
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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 
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28.95-2 
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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, 
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. 
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    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 
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34.80-2 
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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 
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 
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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 
 
39.50-2 
 
39.50-3 
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C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 39.5001 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.  
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     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 
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 
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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 
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C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

 40.6001 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. 
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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 
 
 
 
 
 
50.20-1 
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C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
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50.20-2 
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- 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. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

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 
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Datum   

 

Lagrum i 
MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 

av avfall. 

    Förbränning 
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 
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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 
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Lagrum i 
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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 

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 
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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 
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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. 

 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 
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C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 92.2001 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 
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Lagrum i 
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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. 
 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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Datum   

 

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 
 
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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Returpapper 2022 
Förslaget innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst, FNI-
abonnemang för returpapper. Detta på grund av regeringens beslut om 
kommunalt ansvar från 1 januari 2022.  
I hämtningsavgiften ingår dragväg då det är för komplext att separera de 
kostnader i en hämtningsavgift och en dragvägsavgift i samband med den 
konvertering till FNI-abonnemang som sker 2022. I avgiften ingår även 
intag av kärl om abonnemang avslutas.  
Returpapper kan även fortsättningsvis lämnas kostnadsfritt vid kommunens 
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.  
Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Oxelö 
Energi har avtal med. Se Oxelö Energis hemsida eller ta kontakt med 
kundcenter för mer information.  
Avgifterna avser årsabonnemang, intag av kärl samt kärlhyra.  

Kärlstorlek  
 Antal 

tömningar per 
år 

Schemalagd 
Avgift 

kr per år 

Budad  
Avgift  
kr per 

tömning  

240 l – 370 l 12 732 250 

240 l – 370 l 26 1612 250 

240 l – 370 l 52 3276 250 

*Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.   
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut

1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5 000 kr

b) Begagnad cykel – 2 500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr

3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

2. Sammanfattning

Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel för
personer i länet med funktionsvariationer.

Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Cyklar som
tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med synnedsättning, tillhör
debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel innebär att patienten hyr ett
hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för reparationer, leveranser och förvaring. I
samband med uthyrningen informeras patienten om regler, ansvar och förutsättningar för
lånet.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en avgift för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället övergå till att
tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela
ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till
patienten. Kommunen betalar resterande belopp för ianspråktagen cykel. Kommunen
upphör därmed det tidigare förfarandet att betala hyra för cyklar månadsvis.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-01-03 KS.2021.160

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett försäljningshjälpmedel.
Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna cyklar blir densamma, oavsett
patientens funktionsvariation. Den subventionerade summan som betalas av patienten blir
densamma för alla vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra
debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med
förskriven cykel får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast
1 januari det år hen fyller 20 år.

Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för taxan för
försäljningshjälpmedel enligt följande:

Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr

Enligt Region Sörmlands beräkningar, förväntas inte den förändrade debiteringsformen
innebära en ökad kostnad för cyklar i denna kategori. Behovet av lageryta och intern
hantering bedöms minska.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag VON § 63 2021-12-15
Tjänsteskrivelse VON - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag NSV § 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)



PROTOKOLL

I O N Oalum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

§ 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå
för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Diarienummer: NSV21-0024

Behandlat av

l Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

Mötesdatum

2021-10-29

Arendenr

§ 23/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut

l. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel från och med den l april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas

enligt följande:

a) Ny cykel - 5000 la-
b) Begagnad cykel - 2500 kr
c) Redan förskriven cykel - 2500 kr

3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om

förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet före den l april 2022 då beslutet
föreslås träda ikraft.

4. Beslutet gäller från och med l april 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

5. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Proposition

Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Ärende

Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
fLinktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda

hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.

Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med

synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för

reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras

patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.

Aktuellt förslag
Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel.

Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds
patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller

2 500 la- för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till

patienten.

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett

försälj ningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av

förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna

som får en cykel förskriven.

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år

ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt

återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast l januari det år hen fyller 20
år.

Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar
Ny cykel - 5000 to-

Begagnad cykel - 2500 kr
Redan försh-ivna cyklar - 2500 kr

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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I ö N Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

Ärendets beredning och beslut
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma

med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en

avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och

regioner enligt 5 kap. l § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut

om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen
och länets kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av

hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut fattas i både
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Omvärldsbevakning
Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner

tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur där

patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av

cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut i

de olika regionerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

Beslutet expedieras till

Länets kommuner

Hj älpmedelscentralen

Akten

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Ä re n d e g å n g Mö t e s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Förslag till beslut  

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 

 
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen 

försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022. 

 
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt 

följande: 
 

a) Ny cykel – 5000 kr 

b) Begagnad cykel – 2500 kr 
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr 

 
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad 

debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens 

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 
 

4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022. 
 
 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 
 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendet 

Bakgrund 

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet 
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade 

samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som 
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
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Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med 
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel 

innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras 

patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet. 
 

Aktuellt förslag 

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen 
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin 
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda 

erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny 
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats 

övergår ägandet till patienten.  
 
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett 

försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av 
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den 

subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna 
som får en cykel förskriven.  
 

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning 
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år 

ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt 
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 
20 år.  

 
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar 

Ny cykel – 5000 kr 
Begagnad cykel – 2500 kr 
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr 

 
Ärendets beredning och beslut 

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig 

bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att 
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har 

inkommit. 
 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut 

en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för 

kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige 
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. 
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och 

tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut 
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 
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Omvärldsbevakning 

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner 
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur 

där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av 
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut 

i de olika regionerna. 

Konsekvenser 

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för 

cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i 
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering 
bedöms minska.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-10-05 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Hjälpmedelscentralen 
Akten 
 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-01-03 KS.2021.142

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Kommunens styrdokument 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att
revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.

Vid redovisning av kommunens styrdokument 2020 konstaterades att ett flertal dokument
var i behov av översyn och/eller revidering. Kommunchefen fick därför i uppdrag att
säkerställa att detta genomförs (KF 2021-03-17, § 28).

I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens styrdokument
2021 framkommer att översyn och/eller revidering endast har genomförts för ett fåtal
dokument där behov tidigare konstaterats. Den belastning som hanteringen av
covidpandemin medförts samt organisationsförändringar, med flera ny förvaltningschefer,
bedöms delvis vara orsaker detta.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument
2021. Totalt 153 styrdokument redovisas, varav 17 dokument är fastställda av förvaltnings-
eller kommunchef och resterande av kommunfullmäktige eller politisk nämnd/ styrelse. Ett
flertal styrdokument bedöms fortfarande vara i behov av översyn och eventuell revidering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att kommun-
styrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, ges i uppdrag att säkerställa att översyn och
eventuell revidering genomförs.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-03

Bilaga. Förteckning, kommunens styrdokument 2022-01-03

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Styrdokument, Oxelösunds kommun 2021 
Förtecknade styrdokument är aktuella. För dokument som markerats med översyn/revision 
finns behov av aktualitetsprövning och eventuell revidering. För dokument som har en 
beslutad giltlighetstid har detta angetts. 
 

 Styrdokument Aktualitet 

1 Vision 2025 Översyn/revision 2022 
  

 
2 Mål och budget samt verksamhetsplaner 

 
 Mål och budget 2022-2024 

 Taxor och avgifter 2022 

 Taxor och avgifter, grunder för avgiftssättning Aktuellt 

   
 Verksamhetsplaner  
 Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2022-2024 

 Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden Pågående revidering 

 Verksamhetsplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  Pågående revidering 

 Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden  2022 

 Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden  2022-2024 

   

3 Arbetsordning och reglementen   

 Arbetsordning för kommunfullmäktige Aktuellt 

 Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder Aktuellt 

 Reglementen för kommunala nämnder  
 Reglemente för kommunstyrelsen Aktuellt 

 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Översyn/revision 2022 

 Reglemente för krisledningsnämnden Aktuellt 

 Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Översyn/revision 

 Reglemente för utbildningsnämnden Översyn/revision 2022 

 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Översyn/revision 

 Reglemente för valnämnden Aktuellt 

 Reglementen för kommunala råd  
 Reglemente för kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor Aktuellt 

 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet Aktuellt 
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2022-01-03  

 

 Styrdokument Aktualitet 

 Reglementen för gemensamma instanser  

 
Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverks-
förbund Aktuellt 

 
Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverks-
förbund Aktuellt 

 
Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndar-
nämnd Aktuellt 

 Reglemente för växelnämnden Aktuellt 

 Övriga kommunala reglementen  
 Arkivreglemente  Aktuellt 

 Attestreglemente Aktuellt 

 Internkontrollreglemente Aktuellt 

 Kommentarer till redovisningsreglemente Översyn/revision 

 Redovisningsreglemente  Översyn/revision 

 Reglemente för kommunrevisorerna  Översyn/revision 

   
4 Delegations- och verkställighetsordningar  

 Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen Aktuellt 

 Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Aktuellt 

 Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Översyn/revision 

 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Aktuellt 

 Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden  Aktuellt 

   
5 Bolagsordning och ägardirektiv  

 Helägda Kommunföretag  
 Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB Aktuellt 

 Bolagsordning för Oxelö Energi AB Aktuellt 

 Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB Aktuellt 

 Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 2021-2023 

 Ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB 2021-2023 

 Ägardirektiv för Oxelö Energi AB 2021-2023 

 Avkastningsplan för de kommunala bolagen Aktuellt 

 Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen Aktuellt 

 Företagspolicy för Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB Aktuellt 

 Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB Aktuellt 

 Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB Aktuellt 
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 Delägda företag  

 ONYX Näringslivsutveckling AB  Aktuellt 

 Bolagsordning, Oxelösunds Hamn AB Okänt  

   

6 Kommunala planer och program  

 Integration och mångfald  
 Integrationsplan -Att möta nyanlända i Oxelösund Aktuellt 

 Mångfaldsplan 2019-2021 2021 
 Handlingsplan för nationella minoriteter 2021 

 Kultur  
 Kulturplan för Oxelösund 2018-2025 2025 

 Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021-2023 2025 

 Natur, miljö, bostäder och kost  
 Naturvårdsplan fastlandet Aktuellt 

 Naturvårdsplan skärgården Aktuellt 

 Plan oljeskada till sjöss Aktuellt 

 Renhållningsordning och avfallsplan 2024 

 Bostadsförsörjningsprogram Aktuellt 
 Kostpolitiskt program Aktuellt 

 Näringsliv och besöksnäring  
 Program för näringslivsutveckling Aktuellt 
 Plan för besöksnäringen i Oxelösund 2019-2023 2023 

 Personal  
 Personalpolitiskt program Aktuellt 

 Trygghet och säkerhet  
 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 2021-2023 

 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 2019-2022 

 Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 1 Aktuellt 

 
Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 2 (Sekretess enligt Of-
fentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap, 13 §) Översyn/revision 2022 

 Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun 2019-2022 

 Handlingsplan, Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Aktuellt 

 
Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade 
mot förtroendevalda Aktuellt 

 Säkerhetsskyddsanalys Aktuellt 
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7 Riktlinjer   

 Barn och unga  
 Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola Aktuellt 

 Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel Aktuellt 

 Riktlinje för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola Aktuellt 

 Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg Aktuellt 

 Riktlinje för fritidshem Aktuellt 

 Riktlinje för omsorg på kvällar, nätter och helger Aktuellt 

 Riktlinje för inackorderingsbidrag Aktuellt 

 Riktlinje för skolskjuts Aktuellt 

 
Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt 
kultur- och fritidsförvaltningen Aktuellt 

 
Riktlinje för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen  

 Ekonomi, betalning och upphandling  
 Riktlinjer för den finansiella verksamheten Revideras 2021 

 Riktlinjer för investering och leasing  
 Riktlinjer betalningsvillkor Revideras 2021 

 Påminnelse och kravrutin  
 Riktlinjer för upphandling Aktuellt 

 Riktlinjer för sekretess vid upphandlingar Aktuellt 

 Folkhälsa  
 ANDT-strategi Aktuellt 

 Färdtjänst och bistånd  
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Aktuellt 

 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Aktuellt 

 Föreningsstöd  
 Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper Aktuellt 

 Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Aktuellt 

 Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar Aktuellt 

 Riktlinjer för kommunens bidrag till studieförbunden Aktuellt 

 Förtroendevalda  
 Riktlinjer för kommunalt partistöd Aktuellt 

 Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Aktuellt 

 Bilaga till Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Aktuellt 

 Medborgardialog  
 Riktlinjer för medborgardialog Aktuellt 

 Riktlinjer för e-förslag Aktuellt 
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 Miljö  
 Riktlinjer för ett miljövänligare båtliv Översyn/revision 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö  Aktuellt 

 Riktlinjer för Jogersö koloniområde Översyn/revision 

 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln  Pågående revidering 

 Kost  
 Riktlinjer för mat och måltider Aktuellt 

 Riktlinjer för specialkost Aktuellt 

 Stipendier  

 
 
Riktlinjer för miljöstipendium Aktuellt 

 Riktlinjer för kulturstipendier Aktuellt 

 Riktlinjer för idrottsstipendier Aktuellt 

 Tomt och fastighet  
 Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun Aktuellt 

 
Riktlinjer för tomtkö, försäljning av fastigheter och exploatering av kom-
munal mark Aktuellt 

 Trafik  
 Lokala trafikföreskrifter Aktuellt 

 Vård- och omsorg  

 Riktlinjer för social dokumentation inom Vård och Omsorg  Aktuellt 

 Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar  Översyn/revision 

 Medicintekniska produkter  Översyn/revision 

 Riktlinjer för vård i livet slut  Aktuellt 

 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Aktuellt 

 Riktlinjer för alkoholservering i Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Riktlinjer för avvikelsehantering enligt SoL och LSS Översyn/revision 

 
Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings- och vård-och omsorgsför-
valtningen  Aktuellt 

 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Aktuellt 

 
Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt socialtjänstlagen 
(SoL) Översyn/revision 

 Handlingsplan för demensomvårdnad Aktuellt 

 Riktlinjer för insatser, kontaktperson/familj Aktuellt 

 Riktlinjer för placering av barn och unga Aktuellt 

 Riktlinjer för Oxelösunds kommuns behandlingscentrum Aktuellt 

 
Lokal handlingsplan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer – ar-
betsrutin för socialtjänsten i Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Riktlinjer för våld i nära relation Aktuellt 

 Riktlinjer för missbruksvård Aktuellt 
  



 Bilaga 
Förteckning styrdokument 2021 

6(6) 

Datum   
2022-01-03  

 

 Styrdokument Aktualitet 

 IT, telefon och information  
 Riktlinjer för IT-säkerhet samt rutiner för IT-resurser  Aktuellt 

 Riktlinjer för informationssäkerhet Aktuellt 

 Riktlinjer för användning av tjänste-mobiltelefon Aktuellt 

 Riktlinjer för telefon och e-post Aktuellt 

 Riktlinje för digital välkomstskylt Aktuellt 

 Riktlinje för tjänsteabonnemang Aktuellt 

 
Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemen-
samma IT-verksamhet Pågående revidering 

 Personal och arbetsmiljö  
 Riktlinje för distansarbete och distansmöten Aktuellt 

 Löneriktlinjer Aktuellt 

 Riktlinjer för arbetsmiljö Aktuellt 

 Riktlinjer för alkohol och droger Översyn/revision 2022 
 Övriga  
 Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet Aktuellt 

 Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument Aktuellt 

 Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Riktlinjer för namnsättning Aktuellt 

 Riktlinjer för sponsring Aktuellt 

 Riktlinjer om muta, korruption och jäv Aktuellt 

 Oxelösunds vapen Aktuellt 

 Rutiner för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år Aktuellt 

 Prioriteringsordning vid uthyrnng av planer och lokaler Aktuellt 
 Riktlinjer för disposition av kulturfond i Oxelösunds kommun Aktuellt 

   
8 Kommunala policyn  

 Policy för målstyrning och roller Aktuellt 

 Finanspolicy Aktuellt 

 Företagspolicy för Oxelösunds kommun Aktuellt 

 Policy för ersättning till anställda för skada på egendom Översyn/revision 
 Mat och måltider, Policy  Aktuellt 
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