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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Lisa Andersson (M) 
Magdalena Sundqvist (S) 
 
Ersättare: 
Fredrik Hansson (C) 
Monica Neptun (L) 
 
Digital justering 26 oktober 2022 

1.  Inledning av mandatperioden 
2022–2026 

2022-00611   

 
Valärenden 

  

2.  Val av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice 
ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden 
till och med 14 oktober 2026 

2022-00612   

3.  Val av kommunfullmäktiges 
valberedning samt val av 
ordförande och vice ordförande 
i valberedningen för tiden till 
och med 14 oktober 2026  

2022-00613   
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Val av ledamöter och ersättare 
till Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00614   

5.  Nomineringar till 
Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse samt 
beredningsgrupper för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00615   

6.  Val av ledamöter och ersättare 
till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs 
förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00616   

7.  Val och nomineringar till 
Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs 
förbundsstyrelse, 
medlemssamråd samt revision 
för mandatperioden 2023–2026 

2022-00617   

 
Utbildning 

  

8.  Utbildning om Ciceron 
Assistent 

2022-00676   

 
Avtackning 

  

9.  Avtackning av avgående 
ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige från 
mandatperioden 2018–2022 

2022-00713   

 
Beslutsärenden 
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10.  Taxa för nämnden för Miljö & 
Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, 
lagen om 
sprängämnesprekursorer samt 
lagen om gaturenhållning och 
skyltning 
 

2022-00514  KS 2022-09-27, § 217 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för 
Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer 
samt lagen om gaturenhållning och skyltning, daterad 
2022-06-20, att gälla från den 1 januari 2023.  
Taxa för prövning och tillsyn, antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-08, §178, upphör 
samtidigt att gälla.  
Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor 
per timme. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska 
årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften 
i taxan i enlighet med taxans bestämmelse 9 §. 

11.  Taxa för vård och omsorg 
 

2022-00282  KS 2022-09-27, § 218 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, 
daterad 2022-06-08, att gälla från den  
1 januari 2023. Följande taxor upphör samtidigt att 
gälla:  
− Beslut om patientavgift  
− Enteral nutrition  
− Frivilliga åtaganden (mat) 
− Beslut om avgift för trygghetslarm 
− Beslut om avgift för bårtransport  
− Beslut om delegering för uppräkning till 

nämnden för Vård & Omsorg och ändrat 
avgiftsår  

− Beslut om 10 % högre minimibelopp för 
personer under 65 år 

− Beslut om avgift för matdistribution och 
dagomsorg 

− Beslut om hemtjänsttaxa 
− Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
− Beslut om avgiftstaxa för insatser inom 

äldreomsorgen. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen 
justera beloppen i taxan i enlighet med 
bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för 
Vård & Omsorg. Nämnden för Vård & Omsorg ska 
återredovisa avgiftsjusteringarna till 
kommunfullmäktige. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Uppdaterade riktlinjer för 
direktupphandling 
 

2022-00286  KS 2022-09-27, § 220 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för 
direktupphandling, daterade 2022-08-25.  
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av 
kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, upphör 
samtidigt att gälla. 

13.  Inrättande av priset 
Kungsbackas olympier 
 

2022-00518  KS 2022-09-27, § 221 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas 
olympier. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
Kungsbackas olympier, daterade 2022-08-24. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av riktlinjer för Kungsbacka olympier 
till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras 
inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga 
budgetram. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

14.  Ny förbundsordning och 
samverkansavtal för 
Räddningstjänsten 
Storgöteborg 
 

2022-00415  KS 2022-09-27, § 222 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning 
för Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 1, 
daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2, daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
de befintliga medlemskommunerna samt alla de tre 
ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för 
Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 3, 
daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 4, daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
de befintliga medlemskommunerna samt endast två 
av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och Tjörn 

15.  Godkännande av 
exploateringsavtal med 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 
 

2020-00049  KS 2022-09-27, § 223 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 
avseende detaljplan för verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och 
Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av bolaget 
2022-08-22. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

16.  Antagande av detaljplan för 
verksamheter inom del av 
Frillesås-Rya 3:77, m.fl. 
 

2020-00131  KS 2022-09-27, § 224 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 
2022. 

 
Motioner – Besvarande 
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 Ärende Beteckning Förslag 

17.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

2022-00222  KS 2022-09-27, § 225 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att nämnden för Kultur & Fritid redan 
konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen och att nämnden redan initierat en 
utredning för att få klarhet i vilka alternativ som finns 
för att möta behovet. 

18.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att införa en 
policy för ordningsfrågor och 
uppförande vid 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

2022-00177  KS 2022-09-27, § 226 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att kommunfullmäktiges arbetsordning 
redan innefattar ordningsfrågor för uppförande. 

19.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om havet, 
skolmat och 
näringslivsutveckling i 
Kungsbacka 

2022-00065  KS 2022-09-27, § 227 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

20.  Svar på motion från Torbjörn 
Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

2021-01200  KS 2022-09-27, § 228 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att ny bebyggelse enligt plan- och 
bygglagen ska gestaltas med hänsyn till platsens 
förutsättningar samt ha en god form-, färg- och 
materialverkan. Utöver det bör kommunen inte styra 
över val av uttryck. 

 
Övrigt 

  

21.  Anmälan av motion från Lars 
Eriksson (S) m.fl. om att utreda 
och planera för 
småhusbebyggelse inom 
tätortsområdena 

2022-00703  

22.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   
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 Ärende Beteckning Förslag 

23.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   

24.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ledamot i 
kommunfullmäktige 

2022-00692   

25.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00677   

26.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

27.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Maj-Britt Rane Andersson 
ålderspresident 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Förbundsledningen 

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare  

2022-06-21 

Inför medlemskommunernas val 
till Göteborgsregionen (GR) för 
mandatperioden 2023-2026 

Inför mandatperioden 2023-2026 ska GR:s medlemskommuner 

förrätta val till GR:s förbundsfullmäktige samt nominera ledamöter 

till förbundsstyrelsen och dess politiska beredningsgrupper.  

1. Val till förbundsfullmäktige 

Ledamöter i medlemskommunernas nyvalda fullmäktigeförsamlingar ska vid 

det första sammanträdet efter valet under hösten 2022 förrätta val till 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige.   

 

Enligt GR:s förbundsordning (§ 4) ska varje medlemskommun utse en ledamot 

och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden 

vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas (se bilaga 2) – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare. Antalet 

ledamöter utsedda av Göteborgs kommun begränsas till samma antal som 

utses av övriga medlemskommuner tillsammans, ökat med en. Antalet 

ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.  

 

Det antal ledamöter och ersättare som respektive medlemskommun ska utse 

till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 framgår av tabell 

1 nedan.  

 

De valda ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i 

första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra 

hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i 

den ordning de har blivit valda. En ersättare i förbundsfullmäktige kan aldrig 

tjänstgöra istället för ledamot från annan kommun än den ersättaren kommer 

ifrån. 

 

De nyvalda förbundsfullmäktige sammanträder för första gången tisdagen den 

3 januari 2023, kl. 18.00 för att förrätta erforderliga val för mandatperioden.  

 

Det är angeläget att besked om de förrättade valen i kommunernas fullmäktige 

med namn och adressuppgifter på de nyvalda fullmäktigeledamöterna och 

ersättarna senast 30 november insänds till GR - 

gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 

mailto:gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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Gunnel Rydberg, förbundssekreterare  
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2. Nomineringar till förbundsstyrelsens politiska 

beredningsgrupper 

Nytt efter valet 2022, enligt den reviderade politiska organisation som 

förbundsfullmäktige fattat beslut om, är att medlemskommunerna även ska 

nominera representanter till GR:s tre politiska beredningsgrupper: 

Beredningsgruppen för arbetsmarknad, beredningsgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad och beredningsgruppen för social välfärd.  

Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. De har bland 

annat till uppgift att bereda ärenden till förbundsstyrelsen, omvärldsbevaka 

inom sitt sakområde, ta egna initiativ och lämna förslag till förbundsstyrelsen. 

• Beredningsgruppen för arbetsmarknad ska bereda och bevaka 

frågor relaterat till kommunernas samverkan inom 

arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadspolitiken är en nationell 

angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal 

anpassning och förankring. 

• Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad ska bereda 

och bevaka frågor relaterat till fysisk planering, infrastruktur samt 

klimat och miljö. Beredningsgruppen ska även utgöra delregionalt 

kollektivtrafikråd (DKR) för Göteborgsregionen. 

• Beredningsgruppen för social välfärd ska bereda och bevaka 

frågor inom social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional 

nivå. Häri ingår samarbete inom Västkom samt dialog med relevanta 

vårdsamverkansorganisationer och inom samverkansstrukturer med 

Västra Götalandsregionen. 

 

15 ledamöter i varje beredningsgrupp nomineras av kommunerna, utifrån 

valresultatet i respektive kommun. Till respektive beredningsgrupp nominerar 

Göteborg tre ledamöter och övriga medlemskommuner en ledamot vardera. 

Varje kommun avgör från vilka partier dessa representanter ska hämtas. Se 

bilaga 1 nedan.  

 

Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring och möjliggöra 

relevanta inspel från kommunen till beredningsgruppen, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det 

innebär att:  

• till beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första 

hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, 

alternativt kommunstyrelsen.  

• till beredningsgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur 

socialnämnd eller motsvarande, alternativt kommunstyrelsen  
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• till beredningsgruppen för arbetsmarknad utses i första hand personer 

ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor, alternativt 

kommunstyrelsen.  

 

Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla beredningsgruppens arbete till 

och förankra det i hemkommunen samt föra in kommunala frågor med 

regionalt perspektiv till beredningsgruppen. 

 

GR:s valberedning har uppdraget att vid behov komplettera 

beredningsgrupperna med nomineringar från de partier som finns 

representerade i förbundsstyrelsen men som inte fått en plats utifrån 

kommunernas nomineringar. Antalet ledamöter i beredningsgrupperna kan 

därmed bli fler än 15.   

 

Valberedningen har även uppdraget att nominera beredningsgruppernas 

presidier, ordförande och vice ordförande, utifrån de samlade nomineringar 

som kommit in från kommun eller parti till den aktuella beredningsgruppen. 

 

Beredningsgrupperna samt deras presidier väljs av förbundsstyrelsen vid 

styrelsens första sammanträde 2023.    

 

Det är angeläget att besked om kommunernas nomineringar med namn och 

adressuppgifter på beredningsgruppsledamöterna senast 30 november insänds 

till GR – gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 

3. Val till förbundsstyrelsen 

Kommunerna ska även nominera en person från kommunstyrelsen – 

oppositionsråd eller motsvarande – som tillsammans med kommunstyrelsens 

ordförande ska ingå i förbundsstyrelsen.   

Även denna nominering ska vara GR tillhanda senast 30 november.  

Beslutsunderlag 

Tabell 1 – Val till förbundsfullmäktige 2023-2026 

Bilaga 1 – Val till beredningsgrupperna 2023-2026 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

mailto:gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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Tabell 1. Val till förbundsfullmäktige 2023-2026 
    

Kommun Folkmängd 

2021-12-31 

Antal 

ledamöter  

1 + 1 per   

20 000 

inv 

Antal 

ersättare 

  

Ale 32 148 2 2 

    

Alingsås 41 853 3 3 

    

Göteborg 587 549 30 30 

    

Härryda 39 006 2 2 

    

Kungsbacka 85 301 5 5 

    

Kungälv 48 271 3 3 

    

Lerum 43 399 3 3 

    

Lilla Edet 14 509 1 1 

    

Mölndal 69 943 4 4 

    

Partille 39 529 2 2 

    

Stenungsund 27 556 2 2 

    

Tjörn 16 312 1 1 

    

Öckerö 12 902 1 1 

    

Summa 1 058 278 59 59 
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Bilaga 1. Kommunernas nomineringar till 

beredningsgrupperna 

 

Styrgruppen för arbetsmarknad 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    

 
 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    
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Styrgruppen för social välfärd 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    
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 Räddningstjänstförbundet 
 Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

 
Kanslienheten 
Karin Sköldberg, förbundssekreterare 
Datum: 2022-09-28 
 
Information om val och nomineringar till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg – RSG 

Den 1 januari 2023 införlivas kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn, tidigare Södra 
Bohus Räddningstjänstförbund i RSG. Det innebär att sammansättningen i RSG:s politiska 
organ förändras.  
 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska välja ledamöter och ersättare till 
RSG förbundsfullmäktige enligt följande: 
 
Kommun  Antal ledamöter 33 Antal ersättare 33 
Göteborg  17   17 
Mölndal  2   2 
Kungsbacka  2   2 
Härryda   2   2 
Partille   2   2 
Lerum   2   2 
Stenungsund  2   2 
Lilla Edet  2   2 
Tjörn   2   2 
 
Valda ledamöter ska anmälas till RSG senast den 1/12.  
Ledamöterna ska anmälas med namn, personnummer, e-post, telefonnummer, adress och 
partitillhörighet. För att kallelse och dagordning ska kunna skickas ut i tid till fullmäktiges 
sammanträde den 3 januari 2023 är det helt nödvändigt att uppgifterna ovan är RSG 
tillhanda senast den 1 december. 
 
RSG:s nyvalda fullmäktige planeras att sammanträda den 3 januari 2023 för att besluta i 
följande ärenden: 

- Val av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande för fullmäktige 
- Val av styrelse 
- Val av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande för styrelsen 
- Val av revisorer 

 
Kallelse och underlag i ovanstående ärenden kommer tillsändas nyvalda ledamöter och 
ersättare i förbundsfullmäktige med e-post senast den 16 december. 
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Medlemskommunerna ska nominera ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen enligt 
följande:  
 
Kommun  Antal ledamöter 14 Antal ersättare 11 
Göteborg  6   3 
Mölndal  1   1 
Kungsbacka  1   1 
Härryda   1   1 
Partille   1   1 
Lerum   1   1 
Stenungsund  1   1 
Lilla Edet  1   1 
Tjörn   1   1 
 
Medlemskommunerna ska nominera förtroendevalda revisorer enligt följande: 
 
Kommun   Antal revisorer 
Göteborg  1 
Mölndal  1 
Kungsbacka  1 
Härryda   1 
Partille   1 
Lerum   1 
Stenungsund  1 
Lilla Edet  1 
Tjörn   1 
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§ 217 Dnr 2022-00514 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt lagen om gaturenhållning och skyltning 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer 
samt lagen om gaturenhållning och skyltning, daterad 2022-06-20, att gälla från den 
1 januari 2023.  

Taxa för prövning och tillsyn, antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08, §178, 
upphör samtidigt att gälla.  

Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor per timme. Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd ska årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften i taxan i 
enlighet med taxans bestämmelse 9 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd påbörjade 2020 en stegvis revidering av taxan för 
tillsyn och prövning enligt nämndens uppdrag. Arbetet har skett enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) modell för behovsstyrd taxa. Taxan ses också över 
enligt nya och kommungemensamma rutiner och mallar för taxor med målet att vara 
helt anpassad till 2024.  

Förslaget till ny taxa innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella 
ändringar för taxebilagorna 1, 2 och 3. Timavgiften sätts till 1 250 kronor per timme 
för tillsyn enligt miljöbalkens område. Det innebär en höjning från 1 100 kronor per 
timme i nuvarande taxa. Avgiftsbeloppen ska årligen räknas upp av nämnden för 
Miljö och Hälsoskydd i enlighet med taxans bestämmelse 9 §.  

Den föreslagna timavgiften 2023 är satt till samma belopp som det föreslagna 
beloppet för plan- och bygglagens område. Den föreslagna timavgiften har också 
jämförts med avgiften i andra kommuner och befunnits vara väl inom intervallet för 
högsta respektive lägsta i jämförelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 269 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt 
miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om 
gaturenhållning och skyltning, daterad 2022-06-20 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-06-20, § 83 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 
Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning, antagen av kommunfullmäktige, 2020-12-08, § 178 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 269 Dnr 2022-00514 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer 
samt lagen om gaturenhållning och skyltning daterad 2022-06-20, att gälla från den 1 
januari 2023.  

Taxa för prövning och tillsyn, antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08, §178, 
upphör samtidigt att gälla.  

Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor per timme. Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd ska årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften i taxan i 
enlighet med taxans bestämmelse 

9 §.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd påbörjade 2020 en stegvis revidering av taxan för 
tillsyn och prövning enligt nämndens uppdrag. Arbetet har skett enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) modell för behovsstyrd taxa. Taxan ses också över 
enligt nya och kommungemensamma rutiner och mallar för taxor med målet att vara 
helt anpassad till 2024.  

Förslaget till ny taxa innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella 
ändringar för taxebilagorna 1, 2 och 3. Timavgiften sätts till 1 250 kronor per timme 
för tillsyn enligt miljöbalkens område. Det innebär en höjning från 1 100 kronor per 
timme i nuvarande taxa. Avgiftsbeloppen ska årligen räknas upp av nämnden för 
Miljö och Hälsoskydd i enlighet med taxans bestämmelse 9 §.  

Den föreslagna timavgiften 2023 är satt till samma belopp som det föreslagna 
beloppet för plan- och bygglagens område. Den föreslagna timavgiften har också 
jämförts med avgiften i andra kommuner och befunnits vara väl inom intervallet för 
högsta respektive lägsta i jämförelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt 
miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om 
gaturenhållning och  daterad 2022-06-20 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 2022-06-20, § 83 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 
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Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning antagen av kommunfullmäktige, 2020-12-08, § 178 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2022-07-05 
Diarienummer 

KS 2022-00514 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt 
miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om 
gaturenhållning och skyltning 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om gaturenhållning och 
skyltning daterad 2022-06-20, att gälla från den 1 januari 2023.  

Taxa för prövning och tillsyn, antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08, §178, upphör samtidigt att 
gälla.  

Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor per timme. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
ska årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften i taxan i enlighet med taxans bestämmelse 
9 §.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd påbörjade 2020 en stegvis revidering av taxan för tillsyn och 
prövning enligt nämndens uppdrag. Arbetet har skett enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell för behovsstyrd taxa. Taxan ses också över enligt nya och kommungemensamma rutiner och 
mallar för taxor med målet att vara helt anpassad till 2024.  

Förslaget till ny taxa innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella ändringar för 
taxebilagorna 1, 2 och 3. Timavgiften sätts till 1 250 kronor per timme för tillsyn enligt miljöbalkens 
område. Det innebär en höjning från 1 100 kronor per timme i nuvarande taxa. Avgiftsbeloppen ska 
årligen räknas upp av nämnden för Miljö och Hälsoskydd i enlighet med taxans bestämmelse 9 §.  

Den föreslagna timavgiften 2023 är satt till samma belopp som det föreslagna beloppet för plan- och 
bygglagens område. Den föreslagna timavgiften har också jämförts med avgiften i andra kommuner 
och befunnits vara väl inom intervallet för högsta respektive lägsta i jämförelsen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt lagen om gaturenhållning och  daterad 2022-06-20 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 2022-06-20, § 83 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 
Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen 
om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning antagen av kommunfullmäktige, 
2020-12-08, § 178 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd påbörjade 2020 en stegvis revidering av taxan för tillsyn och 
prövning enligt nämndens uppdrag. Arbetet har skett enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell för behovsstyrd taxa. Taxan ses också över enligt nya och kommungemensamma rutiner och 
mallar för taxor med målet att vara helt anpassad till 2024.  

Viktiga aspekter i den behovsstyrda taxemodellen är att tillsynsbehovet styr taxan, att det finns en 
tydligare koppling till behovsutredningen och att riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i 
taxan. En behovsutredning görs årligen av förvaltningen för treårsperioden och ligger sedan till grund 
för nämndens årligen beslutade tillsynsplan.  

Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella ändringar 
för taxebilagorna 1, 2 och 3. Timavgiften sätts till 1 250 kronor per timme för tillsynen enligt 
miljöbalkens område. Det innebär en höjning från 1 100 kronor per timme i nuvarande taxa. 
Avgiftsbeloppen ska årligen räknas upp av nämnden för Miljö och Hälsoskydd i enlighet med taxans 
bestämmelse § 9.  

Timavgiften bygger på självkostnadsprincipen och har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som 
är ett gemensamt underlag inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område. Nuvarande timavgift 
för tillsynsverksamheten inom miljöbalkens område har i dagsläget inte full kostnadstäckning.  

Utifrån förhållningsprincipen ”Ett Kungsbacka” är den föreslagna timavgiften 2023 satt till samma 
belopp som det föreslagna beloppet för plan- och bygglagens område. Det finns inga väsentliga 
skillnader i kostnadsläget eftersom Bygg, Geodata och Miljö & Hälsoskydd är inom en och samma 
förvaltning.  

En jämförelse av föreslagen timavgift har gjorts med timavgiften i andra kommuner år 2022 och 
funnits ligga väl i intervallet mellan lägsta och högsta avgifterna.  
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För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning är 
det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de delar av 
verksamheten som kan intäktsfinansieras också intäktsfinansieras.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Taxa för prövning och tillsyn 

1 Inledande bestämmelser 

§ Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller 
naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd 
av strålskyddslagen.  

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns tillsyn enligt lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer samt föreskrifter jämte förordningen (EG 98/2013) i 
kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen om sprängämnesprekursorer.  

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns tillsyn om lag med särskilda 
bestämmelser för gaturenhållning och skyltning (1998:814) jämte förordningen 
(1998:929) för tillsyn av efterlevnad av lagen om gaturenhållning och skyltning.  

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.  

1 § 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. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 
inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 
 

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.  

4 § 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 
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Taxa för prövning och tillsyn 

som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

1.1 Timtaxa 

5 § Avgiftsuttag sker:  
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller den timavgift som är fastställd av 
kommunfullmäktige.  

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, diarieföring, 
expediering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 

8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 
procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
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Taxa för prövning och tillsyn 

1.2 Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser. 
 
10 § 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 med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska 
erläggas av sökande. 
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas 
eller avskrivs. Avgift tas dock inte ut för en ansökan som återkallas innan 
handläggningen påbörjas. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats 
av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd. 
 
14 § Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för 
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

1.3   Avgifter för anmälningsärenden 
 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 1 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 för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld 
åtgärd meddelas eller om anmälan återkallas efter att handläggning har påbörjats. 
Avgift tas dock inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 
påbörjats. 

 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

1.4    Avgift för återkommande tillsyn 
 

18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder 
med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska 
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  
 
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 
hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn, ska en fast årlig 
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  
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1.4.1    Industriutsläppsverksamheter 

19 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften 
om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i 
taxebilaga 2. 

1.4.2    Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av bristande efterlevnad som 
medför tillsyn som går ut över normala tillsynen, att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  
 
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

1.5    Avgift för regelbunden tillsyn  
 

21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna 
timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) enligt vad som framgår av bilaga 3 ska 
avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  

23 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

24 § För verksamhet med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i föreläggande om produktionsvolym eller 
motsvarande.  

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller 
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anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan 
tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  

26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 

1.6    Avgift för tillsyn i övrigt 
 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader.  

 
Samråd, besiktningar, sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av 
fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ingår 
inte heller i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  

1.6.1  Nedsättning av avgift 

29 § 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. 

1.6.2  Avgiftens erläggande  

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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1.6.3  Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § 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. 

32 § 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. 

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

 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd-, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 
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2 Taxebilaga 1: Avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av 
fasta årliga avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter (efterskott) enligt 
taxebilaga 3.  
 
Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. 

2.1 Avgiftsnivåer 

 

2.2 Miljöbalkens område 
 

Beskrivning Lagrum Avgift Timmar 
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning för 1–25 
personekvivalenter som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning för 26–200 
personekvivalenter som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om inrättande av en 
avloppsanordning utan vattentoalett 
enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning bestående 
av endast sluten tank som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till anslutande 
av en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller 
miljön och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa.  

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 

Ansökan om tillstånd till spridning 
av naturlig gödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, per 
spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i 
andra frågor enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Anmälan om ändring av en 
avloppsanordning och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten och som 
inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 



  
 

Sida 13 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

Anmälan om inrättande av 
luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av 
gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom ett område 
med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig 
gödsel, slam och annan orenlighet 
inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller 
arrangera verksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som 
innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på grund av 
användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg. 
Verksamhet som omfattas av lagen 
(2021:363) om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte 
anmälningspliktig. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller 
som annars används av många 
människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 
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Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs 
av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Tillsyn    
Olägenheter från joniserande och 
icke-joniserande strålning från 
verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) och är kärntekniska 
verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
överlåtit tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillstånds- eller anmälningspliktiga 
små avlopp 

13§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2 eller timavgift 
enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Byggnader, lokaler och 
anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande 
lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många 
människor, 
6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling och där verksamheten 
inte endast omfattar estetiska 
kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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AVGIFT FÖR 
VATTENVERKSAMHET 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om tillstånd till inrättande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 
kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om inrättande av ny anläggning för 
vattentäkt och denna inte kräver 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om användande av befintlig 
anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Anläggning för vattentäkt som 
kräver tillstånd eller anmälan enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken 

AVGIFT FÖR KEMISKA 
PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 

   

LAGRING AV BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR 

   

Tillsyn    
Information innan installation 
påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av 
mer än 150 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st. 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Information om cistern som tagits ur 
bruk. 

7 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 
26 kap 3 § miljöbalken, 2 
kap 31 § p5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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FLUORERADE VÄXTHUSGASER     
Tillsyn    
Underrättelse och samråd innan 
installation eller konvertering sker 
av sådan utrustning som innehåller 
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas 
eller mer. 

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Rapport om det under någon del av 
ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil 
utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1–4.3 i EU-förordningen om f-
gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Övrig tillsyn av fluorerade 
växthusgaser, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN     
Tillsyn    
Utrustning i motorfordon, flyg och 
tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande 
ämne används för laboratorie- och 
analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL    
Prövning av ansökan    
Ansökan om särskilt tillstånd till 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde som har 
inrättats före den 1 januari 2018 
eller där föreskrifterna inte har 
ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att använda växtskyddsmedel på 
ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse vid olyckor då en 
större mängd växtskyddsmedel 
läckt ut eller kan befaras 
läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st. p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, 
grundvatten eller en sjö eller ett 
vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st. p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER    
Prövning av ansökan    
Ansökan om undantag från 
bestämmelserna om information 
och underrättelse i  
4 kap 1–3 §§ Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse i samband med 
spridning av biocidprodukt på en 
plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

PCB    
Prövning av ansökan    
Ansökan om dispens från kravet om 
avlägsnande av PCB-produkt i 
byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om avlägsnande av 
fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b 
§ förordning (2007:19) om PCB 
m.m. och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Tillsyn    
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-
produkter som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st. miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER    
Tillsyn    
Kosmetiska produkter, de uppgifter 
som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt artikel 
27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Marknadskontroll i fråga om 
kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som 
anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt 
artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för att 
a) följa upp klagomål och rapporter 
om risker relaterade till produkter 
som omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador 
som dessa produkter misstänks ha 
orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och 
teknisk kunskap i säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008 
 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 
PRODUKTER 

   

Tillsyn    
Primärleverantörers hantering av 
kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor som inte 
innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor i 
andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7–9, p 11–14,  
p 16, p 17, p 19 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st. miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 
VERKSAMHET 

   

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Hushållning med energi samt 
användning av förnyelsebara 
energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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I verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen 
i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av 
avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet 
eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som 
är förbjuden för att den strider mot 
syftet med det tilltänkta skyddet av 
ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag 
från föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om nya eller ändrade 
villkor i ett beslut om tillstånd eller 
dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett 
biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st. 
miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap  
8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

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

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd 
som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Naturreservat, kulturreservat, 
naturminnen, 
biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- 
och växtskyddsområden som 
kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över 
när det gäller väg- och 

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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järnvägsanläggningar.  
Verksamhet som berörs av 
föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett 
jordbruk, 
2. försiktighetsmått för 
gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 
kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 
7 kap miljöbalken som har beslutats 
av länsstyrelsen, om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn.  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och 
annan markanvändning vid 
jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. 
miljöbalken, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av 
jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 
3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Artskydd om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap 1–4 §§ miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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ÄRENDEN OM VERKSAMHETER 
SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR 
ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

   

Handläggning av anmälan    
Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador. 

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse om upptäckt av en 
förorening på en fastighet och 
föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en 
verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en 
allvarlig miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador 
som inte omfattas av länsstyrelsens 
tillsynsansvar och andra 
miljöskador om skadorna har 
orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om tillstånd från en 
fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant 
tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om dispens om avseende 
anmälan om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, total befrielse 
från hämtning av avfall enligt 
kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Övriga ansökningar 75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan från fastighetsägare att på 
fastigheten själv kompostera eller 
på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering.  

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Avfallshantering, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Stängselgenombrott om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

 

2.3 Lag om sprängämnesprekursorer 
 

LAG OM 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
(2014:799) 

  
 

Tillsyn       
För tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

  Timavgift 
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2.4 Strålskyddslagen 
 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS 
FÖRESKRIFTER OM SOLARIER OCH 
ARTIFICIELLA 
SOLNINGSANLÄGGNINGAR (SSMFS 
2012:5) 

  
  

  

Prövning och tillsyn       
Handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökan om tillstånd, anmälan 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

  Timavgift 

2.5  Lag om gaturenhållning och skyltning 
 

LAG OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING (1998:814) 

  
  

Tillsyn       
För tillsyn enligt lag om gaturenhållning och 
skyltning. 

  Timavgift 
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3 Taxebilaga 2: Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens 
område (förskott) 

 
Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå (A, B, 
C) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 
hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 är 
fast årlig avgift och förskottsbetalning.  
 
A och B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan  
UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan  
 
 

Verksamhets- 
kod 

Prövn. - 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

(1.10-i) och 
1.11 B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK 

5.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11.01 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11.02 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11.04 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11.06 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1–5. 

10.20.01 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av 
torv. 

10.20.02 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 
ton. 

10.20.03 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton 
men högst 200 000 ton. 

10.20.04 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton 
men högst 50 000 ton. 
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10.20.05 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton. 

10.20.06 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton 
men högst  
5 000 ton. 

10.20.07 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 
1–6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning i vattenområde. 

11.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning på land. 

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.10.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 
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13.10.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 

13.10.04 A 227 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.10.05 A 184 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–4. 

13.20-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

13.40.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.  

13.40.02 A 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol. 

13.40.03 A 227 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.40.04 A 184 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1–3. 

13.50.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.50.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.3001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i.01, 
15.45.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.40-i.02, 
15.45.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i.03, 
15.45.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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15.5002 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i.01, 
15.95.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.02, 
15.95.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.03, 
15.95.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling med en produktion av mer än 50 
000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.04, 
15.95.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i.01, 
15.141.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 35 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

15.131-i.02, 
15.141.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i.01 och 
15.190.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i.02 och 
15.190.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.185-i.03 och 
15.190.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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15.185-i.04 och 
15.190.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.250.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt. 

15.250.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck 
per kalenderår. 

15.250.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.260 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.270.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst.  

15.270.02 B 47 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.330-i.01, 
15.350-i.01 och 
15.370-i.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med 
en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.330-i.02, 
15.350-i.02 och 
15.370-i.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

17.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

18.20.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 
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18.20.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 

18.20.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning. 

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

20.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.50-i.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

20.50-i.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

21.10-i.01 A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.02 A 227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.04 A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.05 A 137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1–4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 40 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

21.10-i.06 A 90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1–5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.02 A 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

23.05.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt.  

23.05.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt.  
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23.05.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 
megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.30-i A 306 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.40 och 
23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
24.01-i.01, 
24.02-i.01, 
24.03-i.01, 
24.04-i.01, 
24.05-i.01, 
24.06-i.01, 
24.07-i.01, 
24.08-i.01, 
24.09-i.01, 
24.10-i.01, 
24.11-i.01, 
24.12-i.01, 
24.13-i.01, 
24.14-i.01, 
24.15-i.01, 
24.16-i.01, 
24.17-i.01, 
24.18-i.01, 
24.19-i.01, 
24.20-i.01, 
24.21-i.01 och 
24.22-i.01  

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.01-i.02, 
24.02-i.02, 
24.03-i.02, 
24.04-i.02, 
24.05-i.02, 
24.06-i.02, 
24.07-i.02, 
24.08-i.02, 
24.09-i.02, 
24.10-i.02, 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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24.11-i.02, 
24.12-i.02, 
24.13-i.02, 
24.14-i.02, 
24.15-i.02, 
24.16-i.02, 
24.17-i.02, 
24.18-i.02, 
24.19-i.02, 
24.20-i.02, 
24.21-i.02 och 
24.22-i.02  
      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.23-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.23-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i.01, 
24.26-i.01, 
24.27-i.01, 
24.28-i.01, 
24.29-i.01, 
24.30-i.01, 
24.31-i.01 och 
24.32-i.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25–32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i.02, 
24.26-i.02, 
24.27-i.02, 
24.28-i.02, 
24.29-i.02, 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25–32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
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24.30-i.02, 
24.31-i.02 och 
24.32-i.02 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i.01 och 
24.34-i.01 A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.33-i.02 och 
24.34-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i.01 och 
24.36-i.01 A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.35-i.02 och 
24.36-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i.01 och 
24.39-i.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

24.38-i.02 och 
24.39-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i.01 och 
24.43-i.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton 
per kalenderår. 
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

24.42-i.02 och 
24.43-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.45.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter. 

24.45.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser 
genom extraktion ur biologiskt material.  

24.45.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.  

24.45.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.  
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24.45.05 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition.  

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

25.20.01 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 

25.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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26.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

26.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår. 

26.20.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår. 

26.20.06 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår. 

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller  
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10-i.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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27.10-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 
000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.03 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 
000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.20.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). 

27.20.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1. 

27.20.03 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår. 

27.20.04 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

27.25-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.26-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.02 A 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.03 A 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.04 A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.05 A 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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27.27-i.06 A 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.07 A 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.08 A 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.09 A 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.10 A 30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 52 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

27.27-i.11 A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.12 A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

27.32.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32.02 
B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

27.40-i.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.50.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

27.50.05 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

27.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50.08 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.09 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår. 

27.50.10 B 13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än  
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.11 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

27.70-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

27.70-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.05 A 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i.06 A 227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.07 A 137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.08 A 64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.70-i.09 A 30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.04 A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.08 B 184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.09 B 137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.10 B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.110.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.110.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

27.120.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. 

27.130.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. 

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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28.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20.01 och 
28.30.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20.02 och 
28.30.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.03 och 
28.30.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.04 och 
28.30.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som 
inte omfattas av någon av 1–3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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28.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.03 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.04 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.08 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
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28.50.09 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50.10 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.11 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.12 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter 
per kalenderår. 

28.50.13 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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31.40-i och 
31.50 A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.04 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 

34.30.05 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon 
men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
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34.30.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.4001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

34.70.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

34.70.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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39.10-i.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.15.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
500 ton per kalenderår. 

39.15.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 
ton men högst 200 ton per kalenderår. 

39.15.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 
ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15.05 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 
ton per kalenderår. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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Taxa för prövning och tillsyn 

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

39.5000 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i.01 och 
40.15.01 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.05-i.02 och 
40.15.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.40-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.50-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.50-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90.01 och 
40.95.01 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90.02 och 
40.95.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.90.03 och 
40.95.03 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

40.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9000  U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.1000 U 6 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå:                                                          
Anläggning för tvättning av 5000 ner till 250 personbilar,                                                                                                 
100 eller färre tåg eller flygplan,                                                                                                                                                      
500 eller färre tågvagnar eller lok,                                                                                                                                                 
1000 ner till 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.                                                                                                       
är tillsynstiden 6 timmar.  
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      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn 
med mer än 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn 
med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn 
med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

63.2001 U 6 För verksamheter för fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb för 
50 fritidsbåtar eller fler är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår. 

63.30.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.03 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 
40 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.04 A 137 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3. 

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

73.1000 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

  



  
 

Sida 70 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10.01 och 
90.11.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.02 och 
90.11.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 
000 personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.03 och 
90.11.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 
000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.405-i.01 och 
90.406-i.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.405-i.02 och 
90.406-i.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i.03 och 
90.406-i .03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.410.01 och 
90.420.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.410.02 och 
90.420.02 A/B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.410.03 och 
90.420.03 A/B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.410.04 och 
90.420.04 A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.435-i.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
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med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.435-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.435-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.440.01 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.440.03 A 137 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

90.450.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

90.450.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.241-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.161.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.161.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.161.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar 

90.300-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
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tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.310.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.310.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.310.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.310.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.320-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.320-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.330-i och 
90.340  B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 
25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i.01 och 
90.181-i.01 A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.02 och 
90.181-i.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.03 och 
90.181-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

90.200-i och 
90.201-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.210-i.01 och 
90.211-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.210-i.02 och 
90.211-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i.01 och 
90.213-i.01 B 47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i.02 och 
90.213-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.220.01 och 
90.221.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220.02 och 
90.221.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480.01 och 
90.485.01 A/B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480.02 och 
90.485.02 A/B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den planerade lagringen är högst 100 000 ton. 
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90.500-i och 
90.510 B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 
63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 
90.30 och 
90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

90.454-i.01, 
90.455.01 och 
90.457.01  

A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.02, 
90.455.02 och 
90.457.02  

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.03, 
90.455.03 och 
90.457.03  

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.04, 
90.455.04 och 
90.457.04  

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon 
av 1–3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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90.458.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.458.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. 

90.458.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.458.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.458.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–4. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.  

90.100.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.70.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.70.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.8001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 
90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 

59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.119.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.119.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.119.04 B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält. 

92.10.02 B 7 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält. 
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92.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

92.10000 U 9 För verksamhet under anmälningspliktnivå, där golfbana med 
sammanlagt mer än 9 hål, är tillsynsnivån 9 timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

93.1000 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1.01 

H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.02 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, fotvård, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.03 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.01 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.02 

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.03 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, 
punkt 2.01 

UH 6 För lokaler med vård och annat omhändertagande med 10 
boende eller fler, är tillsynstiden 6 timmar.  

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 
45 § FMH, 
punkt 4.01 

UH 6 För hotell, pensionat och liknande där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad med 9 bäddar eller fler, är tillsynstiden 6 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 
45 § FMH, 
punkt 5.01 

UH 3 För idrottsanläggningar (sporthallar, gym m.m.), camping, bad 
(strandbad) m.m., är tillsynstiden 3 timmar. 
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4 Taxebilaga 3: Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
(efterskott) 

 
Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och 
tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt taxebilaga 3 
betalas i efterskott efter utförd tillsyn.  

 

Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning 1.2000 U Timavgift 
Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.3000 U Timavgift 

Uppodling av 
jordbruksmark.  1.4000 U Timavgift 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK   5.2001 U Timavgift 

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

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 10.2000 U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas och 
kol 11.4000 U Timavgift 

Annan utvinningsindustri 13.8000 U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Rökeri 15.8001 U Timavgift 
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror 15.10000 U Timavgift 

Kvarnprodukter 15.14001 U Timavgift 
Livsmedel av kombinerade 
råvaror 15.2000 U Timavgift 

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift 
Annan livsmedelstillverkning 15.4000 U Timavgift 
Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 15.5000 U Timavgift 

TEXTILVAROR   17.3000 U Timavgift 
PÄLS, SKINN OCH LÄDER   18.3000 U Timavgift 
TRÄVAROR   20.1000 U Timavgift 
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR   21.1000 U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION   22.4000 U Timavgift 
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KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 24.1000 U Timavgift 
GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.5000 U Timavgift 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 26.6001 U Timavgift 

Cement, betong, kalk, krita 
och gips 26.12000 U Timavgift 

Andra mineraliska produkter 26.1000 U Timavgift 

STÅL OCH METALL   27.14001 U Timavgift 
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  28.7001 U Timavgift 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och 
reaktorer 34.1001 U Timavgift 

Maskinell bearbetning 34.8001 U Timavgift 
Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift 
  39.7000 U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER Förbränning 40.6001 U Timavgift 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Vindkraft 40.10001 U Timavgift 
Värme- och kylanläggningar 40.12001 U Timavgift 
Fordonverksamheter, 
sjömackar m.m.  50.2000 U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING Annan trafikinfrastruktur 63.10000 U Timavgift 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
Hamnar 63.2002 U Timavgift 
Flygplatser 63.5001 U Timavgift 
  85.3001 U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Biologisk behandling 90.17001 U Timavgift 

AVFALL 

Deponering 90.3420 U Timavgift 
Förbränning 90.2400 U Timavgift 
Lagring som en del av att 
samla in avfall 90.7000 U Timavgift 

  92.20000 U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR  92.20000   
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ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER   101.1000 U Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Bostäder m.m. 45 § FMH, 

punkt 1 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård (1 - 9 
boende) m.m.  

45 § FMH, 
punkt 2.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, 

punkt 3 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Hotell m.m. (1 - 8 bäddar) 45 § FMH, 

punkt 4.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Mindre idrottsanläggningar  45 § FMH, 

punkt 5.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, 
punkt 6 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, 

punkt 7 UH Timavgift 

 

 

 
  

Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: datum 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 
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1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad 
gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och 
producentansvar. 

 
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter 
meddelade med stöd av strålskyddslagen.  
 
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för tillsyn om lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter jämte förordningen (EG 
98/2013) i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen om sprängämnesprekursorer.  
 
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för tillsyn om lag 
med särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning (1998:814) jämte 
förordningen (1998:929) för tillsyn av efterlevnad av lagen om gaturenhållning och 
skyltning.  
 
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 och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 
inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
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4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.  

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.  

1.1 Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker:  
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller den timavgift som är fastställd av 
kommunfullmäktige.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, diarieföring, 
expediering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 
procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
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1.2 Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag 

 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser. 
 
11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför 
besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
 
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska 
erläggas av sökande. 
 
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas 
eller avskrivs. Avgift tas dock inte ut för en ansökan som återkallas innan 
handläggningen påbörjas. 
 
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats 
av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd. 
 
15 § Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för 
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

  



  
 

Sida 6 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

1.3   Avgifter för anmälningsärenden 

 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 1 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 för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld 
åtgärd meddelas eller om anmälan återkallas efter att handläggning har påbörjats. 
Avgift tas dock inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 
påbörjats. 

 
17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 
 
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 

1.4    Avgift för återkommande tillsyn 

 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder 
med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska 
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  
 
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 
hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn, ska en fast årlig 
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  
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1.4.1    Industriutsläppsverksamheter 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften 
om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i 
taxebilaga 2. 

1.4.2    Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av bristande efterlevnad som 
medför tillsyn som går ut över normala tillsynen, att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  
 
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

1.5    Avgift för regelbunden tillsyn  

 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna 
timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) enligt vad som framgår av bilaga 3 ska 
avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § För verksamhet med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i föreläggande om produktionsvolym eller 
motsvarande.  

26 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller 
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anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan 
tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  

27 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 

1.6    Avgift för tillsyn i övrigt 

 

28 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader.  

 
Samråd, besiktningar, sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av 
fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ingår 
inte heller i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  

1.6.1  Nedsättning av avgift 
30 § 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. 

1.6.2  Avgiftens erläggande  

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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1.6.3  Verkställighetsfrågor m.m. 

32 § 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. 

33 § 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. 

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

 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd-, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 
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2 Taxebilaga 1: Avgifter för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område 

 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av 
fasta årliga avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter (efterskott) enligt 
taxebilaga 3.  
 
Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. 

2.1 Avgiftsnivåer 

 

2.2 Miljöbalkens område 

 

Beskrivning Lagrum Avgift Timmar 
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning för 1–25 
personekvivalenter som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning för 26–200 
personekvivalenter som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om inrättande av en 
avloppsanordning utan vattentoalett 
enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av en avloppsanordning bestående 
av endast sluten tank som en eller 
flera vattentoaletter ska anslutas till, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till anslutande 
av en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa, 
och som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller 
miljön och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till inrättande 
av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa.  

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 

Ansökan om tillstånd till spridning 
av naturlig gödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, per 
spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i 
andra frågor enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Anmälan om ändring av en 
avloppsanordning och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten och som 
inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 
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Anmälan om inrättande av 
luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av 
gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom ett område 
med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig 
gödsel, slam och annan orenlighet 
inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Anmälan om att driva eller 
arrangera verksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som 
innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på grund av 
användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg. 

Verksamhet som omfattas av lagen 
(2021:363) om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 
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anmälningspliktig. 

Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller 
som annars används av många 
människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs 
av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Tillsyn    
Olägenheter från joniserande och 
icke-joniserande strålning från 
verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) och är kärntekniska 
verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
överlåtit tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillstånds- eller anmälningspliktiga små 
avlopp 

13§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2 eller timavgift 
enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

  



  
 

Sida 15 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

Byggnader, lokaler och 
anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande 
lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många 
människor, 
6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Byggnader, lokaler och 
anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som inte 
omfattas av avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande 
lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många 
människor, 
6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling och där verksamheten 
inte endast omfattar estetiska 
kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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AVGIFT FÖR 
VATTENVERKSAMHET 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om tillstånd till inrättande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 
kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om inrättande av ny anläggning för 
vattentäkt och denna inte kräver 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om användande av befintlig 
anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Anläggning för vattentäkt som 
kräver tillstånd eller anmälan enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st. 
miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Övrig vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA 
PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 

   

LAGRING AV BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR 

   

Tillsyn    
Information innan installation 
påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av 
mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st. 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:05), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Information innan installation 
påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av 
mer än 150 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st. 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Information om cistern som tagits ur 
bruk. 

6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:05), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 
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Information om cistern som tagits ur 
bruk. 

7 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Kopior på rapporter från kontroller, 
inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering 
avbrandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 
 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:05), 
26 kap 3 § miljöbalken, 2 
kap 31 § p5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 
26 kap 3 § miljöbalken, 2 
kap 31 § p5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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FLUORERADE VÄXTHUSGASER     
Tillsyn    
Underrättelse och samråd innan 
installation eller konvertering sker 
av sådan utrustning som innehåller 
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas 
eller mer. 

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Rapport om det under någon del av 
ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil 
utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1–4.3 i EU-förordningen om f-
gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Övrig tillsyn av fluorerade 
växthusgaser, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN     
Tillsyn    
Utrustning i motorfordon, flyg och 
tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande 
ämne används för laboratorie- och 
analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL    
Prövning av ansökan    
Ansökan om särskilt tillstånd till 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde som har 
inrättats före den 1 januari 2018 
eller där föreskrifterna inte har 
ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att använda växtskyddsmedel på 
ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse vid olyckor då en 
större mängd växtskyddsmedel 
läckt ut eller kan befaras 
läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st. p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, 
grundvatten eller en sjö eller ett 
vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st. p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER    
Prövning av ansökan    
Ansökan om undantag från 
bestämmelserna om information 
och underrättelse i  
4 kap 1–3 §§ Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse i samband med 
spridning av biocidprodukt på en 
plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

PCB    
Prövning av ansökan    
Ansökan om dispens från kravet om 
avlägsnande av PCB-produkt i 
byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om avlägsnande av 
fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b 
§ förordning (2007:19) om PCB 
m.m. och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Tillsyn    
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-
produkter som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st. miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER    
Tillsyn    
Kosmetiska produkter, de uppgifter 
som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt artikel 
27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Marknadskontroll i fråga om 
kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som 
anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt 
artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för att 
a) följa upp klagomål och rapporter 
om risker relaterade till produkter 
som omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador 
som dessa produkter misstänks ha 
orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och 
teknisk kunskap i säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008 
 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 
PRODUKTER 

   

Tillsyn    
Primärleverantörers hantering av 
kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor som inte 
innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för 

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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tillsyn enligt taxebilaga 2. 
Hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor i 
andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7–9, p 11–14,  
p 16, p 17, p 19 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st. miljöbalken  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 
VERKSAMHET 

   

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Hushållning med energi samt 
användning av förnyelsebara 
energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen 
i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av 
avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande av 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet 
eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som 
är förbjuden för att den strider mot 
syftet med det tilltänkta skyddet av 
ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag 
från föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade 
villkor i ett beslut om tillstånd eller 
dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett 
biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st. 
miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap  
8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan    
Anmälan om en verksamhet eller 
åtgärd inom natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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anmälan enligt föreskrifter 
meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 
Anmälan för samråd av en åtgärd 
som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Naturreservat, kulturreservat, 
naturminnen, 
biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- 
och växtskyddsområden som 
kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över 
när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av 
föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett 
jordbruk, 
2. försiktighetsmått för 
gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 
kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 
7 kap miljöbalken som har beslutats 
av länsstyrelsen, om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn.  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Skötsel av jordbruksmark och 
annan markanvändning vid 
jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. 
miljöbalken, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av 
jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 
3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Artskydd om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap 1–4 §§ miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER 
SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR 
ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

   

Handläggning av anmälan    
Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador. 

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Underrättelse om upptäckt av en 
förorening på en fastighet och 
föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en 
verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en 
allvarlig miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador 
som inte omfattas av länsstyrelsens 
tillsynsansvar och andra 
miljöskador om skadorna har 
orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st. miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Prövning av ansökan    
Ansökan om tillstånd från en 
fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant 
tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Ansökan om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens om avseende 
anmälan om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, total befrielse 
från hämtning av avfall enligt 
kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Övriga ansökningar 75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan    
Anmälan från fastighetsägare att på 
fastigheten själv kompostera eller 
på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering.  

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn    
Avfallshantering, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st. 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP 
MILJÖBALKEN 

   

Tillsyn    
Stängselgenombrott om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

2.3 Lag om sprängämnesprekursorer 

 

LAG OM 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
(2014:799) 

  
 

Tillsyn       
För tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

  Timavgift 

2.4 Strålskyddslagen 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS 
FÖRESKRIFTER OM SOLARIER OCH 
ARTIFICIELLA 
SOLNINGSANLÄGGNINGAR (SSMFS 
2012:5) 

  
  

  

Prövning och tillsyn       
Handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökan om tillstånd, anmälan 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

  Timavgift 
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2.5  Lag om gaturenhållning och skyltning 

 

LAG OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING (1998:814) 

  
  

Tillsyn       
För tillsyn enligt lag om gaturenhållning och 
skyltning. 

  Timavgift 
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3 Taxebilaga 2: Fasta årliga avgifter för 

tillsyn inom miljöbalkens område (förskott) 

 
Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå (A, B, 
C) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 
hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 är 
fast årlig avgift och förskottsbetalning.  
 
A och B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan  
UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan  
 

Verksamhets- 
kod 

Prövn. - 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

(1.10-i) och 
1.11 B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK 

5.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11.01 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11.02 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11.04 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11.06 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1–5. 

10.20.01 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av 
torv. 

10.20.02 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 
ton. 

10.20.03 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton 
men högst 200 000 ton. 

10.20.04 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton 
men högst 50 000 ton. 
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10.20.05 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton. 

10.20.06 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton 
men högst  
5 000 ton. 

10.20.07 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 
1–6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning i vattenområde. 

11.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning på land. 

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.10.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 
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13.10.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 

13.10.04 A 227 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.10.05 A 184 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–4. 

13.20-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

13.40.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.  

13.40.02 A 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol. 

13.40.03 A 227 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.40.04 A 184 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1–3. 

13.50.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.50.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.3001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i.01, 
15.45.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.40-i.02, 
15.45.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i.03, 
15.45.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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15.5002 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i.01, 
15.95.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.02, 
15.95.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.03, 
15.95.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling med en produktion av mer än 50 
000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.04, 
15.95.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i.01, 
15.141.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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15.131-i.02, 
15.141.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i.01 och 
15.190.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i.02 och 
15.190.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.185-i.03 och 
15.190.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion 
av högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

  



  
 

Sida 38 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

15.185-i.04 och 
15.190.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.250.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt. 

15.250.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck 
per kalenderår. 

15.250.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.260 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.270.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst.  

15.270.02 B 47 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.330-i.01, 
15.350-i.01 och 
15.370-i.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med 
en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.330-i.02, 
15.350-i.02 och 
15.370-i.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

17.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

18.20.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 
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18.20.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 

18.20.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning. 

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

20.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.50-i.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

20.50-i.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

21.10-i.01 A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.02 A 227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.04 A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.05 A 137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1–4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 42 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

21.10-i.06 A 90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1–5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.02 A 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

23.05.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt.  

23.05.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt.  
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23.05.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 
megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.30-i A 306 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.40 och 
23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
24.01-i.01, 
24.02-i.01, 
24.03-i.01, 
24.04-i.01, 
24.05-i.01, 
24.06-i.01, 
24.07-i.01, 
24.08-i.01, 
24.09-i.01, 
24.10-i.01, 
24.11-i.01, 
24.12-i.01, 
24.13-i.01, 
24.14-i.01, 
24.15-i.01, 
24.16-i.01, 
24.17-i.01, 
24.18-i.01, 
24.19-i.01, 
24.20-i.01, 
24.21-i.01 och 
24.22-i.01  

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.01-i.02, 
24.02-i.02, 
24.03-i.02, 
24.04-i.02, 
24.05-i.02, 
24.06-i.02, 
24.07-i.02, 
24.08-i.02, 
24.09-i.02, 
24.10-i.02, 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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24.11-i.02, 
24.12-i.02, 
24.13-i.02, 
24.14-i.02, 
24.15-i.02, 
24.16-i.02, 
24.17-i.02, 
24.18-i.02, 
24.19-i.02, 
24.20-i.02, 
24.21-i.02 och 
24.22-i.02  
      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.23-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.23-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i.01, 
24.26-i.01, 
24.27-i.01, 
24.28-i.01, 
24.29-i.01, 
24.30-i.01, 
24.31-i.01 och 
24.32-i.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25–32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i.02, 
24.26-i.02, 
24.27-i.02, 
24.28-i.02, 
24.29-i.02, 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25–32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
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24.30-i.02, 
24.31-i.02 och 
24.32-i.02 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i.01 och 
24.34-i.01 A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.33-i.02 och 
24.34-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i.01 och 
24.36-i.01 A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.35-i.02 och 
24.36-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i.01 och 
24.39-i.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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24.38-i.02 och 
24.39-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

24.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i.01 och 
24.43-i.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton 
per kalenderår. 
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

24.42-i.02 och 
24.43-i.02 A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.45.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter. 

24.45.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser 
genom extraktion ur biologiskt material.  

24.45.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.  

24.45.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.  
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24.45.05 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition.  

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

25.20.01 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 

25.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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26.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

26.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår. 

26.20.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår. 

26.20.06 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår. 

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller  
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10-i.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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27.10-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 
000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.03 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 
000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.20.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). 

27.20.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1. 

27.20.03 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår. 

27.20.04 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

27.25-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.26-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.02 A 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.03 A 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.04 A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.05 A 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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27.27-i.06 A 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.07 A 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.08 A 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.09 A 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.10 A 30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.27-i.11 A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.12 A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 
med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

27.32.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32.02 
B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.40-i.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.50.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

27.50.05 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
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27.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50.08 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.09 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår. 

27.50.10 B 13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än  
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.11 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

27.70-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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27.70-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.05 A 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i.06 A 227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.07 A 137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.08 A 64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.70-i.09 A 30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1–5 av högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.04 A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.08 B 184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.09 B 137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.10 B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.110.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.110.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 



  
 

Sida 61 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

27.120.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. 

27.130.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. 

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 62 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

28.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20.01 och 
28.30.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20.02 och 
28.30.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.03 och 
28.30.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.04 och 
28.30.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som 
inte omfattas av någon av 1–3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

Sida 63 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

28.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.03 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.04 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.08 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 



  
 

Sida 64 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

28.50.09 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50.10 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.11 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.12 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter 
per kalenderår. 

28.50.13 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

Sida 65 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

31.40-i och 
31.50 A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.04 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 

34.30.05 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon 
men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 
  



  
 

Sida 66 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

34.30.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.4001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

34.70.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

34.70.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

Sida 67 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

39.10-i.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.15.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
500 ton per kalenderår. 

39.15.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 
ton men högst 200 ton per kalenderår. 

39.15.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 
ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15.05 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 
ton per kalenderår. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 



  
 

Sida 68 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

39.5000 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i.01 och 
40.15.01 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.05-i.02 och 
40.15.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.40-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.50-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.50-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90.01 och 
40.95.01 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90.02 och 
40.95.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.90.03 och 
40.95.03 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

40.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9000  U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.1000 U 6 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå:                                                          
Anläggning för tvättning av 5000 ner till 250 personbilar,                                                                                                 
100 eller färre tåg eller flygplan,                                                                                                                                                      
500 eller färre tågvagnar eller lok,                                                                                                                                                 
1000 ner till 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.                                                                                                       
är tillsynstiden 6 timmar.  

  



  
 

Sida 71 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn 
med mer än 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn 
med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn 
med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

63.2001 U 6 
För verksamheter för fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb för 
mer än 50 fritidsbåtar eller liknande är tillsynstiden 6 timmar 

63.2001 U 6 För verksamheter för fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb för 
50 fritidsbåtar eller fler är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår. 

63.30.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.03 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 
40 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.04 A 137 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3. 

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

73.1000 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  
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      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10.01 och 
90.11.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.02 och 
90.11.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 
000 personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.03 och 
90.11.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 
000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.2000 U 12 Tidigare formulering: För verksamheter under 
anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  
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      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.405-i.01 och 
90.406-i.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.405-i.02 och 
90.406-i.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i.03 och 
90.406-i .03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.410.01 och 
90.420.01 A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.410.02 och 
90.420.02 A/B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.410.03 och 
90.420.03 A/B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.410.04 och 
90.420.04 A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.435-i.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
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med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.435-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.435-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.440.01 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.440.03 A 137 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

90.450.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

90.450.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.241-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.161.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.161.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.161.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar 

90.300-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
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tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.310.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.310.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.310.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.310.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.320-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.320-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.330-i och 
90.340  B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 
25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i.01 och 
90.181-i.01 A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.02 och 
90.181-i.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.03 och 
90.181-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

90.200-i och 
90.201-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.210-i.01 och 
90.211-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.210-i.02 och 
90.211-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
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efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i.01 och 
90.213-i.01 B 47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i.02 och 
90.213-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.220.01 och 
90.221.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220.02 och 
90.221.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480.01 och 
90.485.01 A/B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480.02 och 
90.485.02 A/B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 
63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 
90.30 och 
90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

90.454-i.01, 
90.455.01 och 
90.457.01  

A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.02, 
90.455.02 och 
90.457.02  

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.03, 
90.455.03 och 
90.457.03  

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.04, 
90.455.04 och 
90.457.04  

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon 
av 1–3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.458.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.458.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. 
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90.458.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.458.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.458.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–4. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.  

90.100.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.70.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.70.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.8001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 
90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 

59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.119.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.119.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.119.04 B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3. 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält. 

92.10.02 B 7 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält. 

92.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

92.10000 U 9 För verksamhet under anmälningspliktnivå, där golfbana med 
sammanlagt mer än 9 hål, är tillsynsnivån 9 timmar.  
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      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

93.1000 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1.01 

H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.01 

H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.02 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.02 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, fotvård, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.03 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.03 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.01 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.02 

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.03 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, 
punkt 2.01 

UH 6 För lokaler med vård och annat omhändertagande med 10 
boende eller fler, är tillsynstiden 6 timmar.  

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 
45 § FMH, 
punkt 4.01 

UH 6 För hotell, pensionat och liknande där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad med 9 bäddar eller fler, är tillsynstiden 6 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 
45 § FMH, 
punkt 5.01 

UH 3 För idrottsanläggningar (sporthallar, gym m.m.), camping, bad 
(strandbad) m.m., är tillsynstiden 3 timmar. 
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4 Taxebilaga 3: Timavgifter för tillsyn inom 

miljöbalkens område (efterskott) 

 
Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och 
tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt taxebilaga 3 
betalas i efterskott efter utförd tillsyn.  

 

Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning 1.2000 U Timavgift 
Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.3000 U Timavgift 

Uppodling av 
jordbruksmark.  1.4000 U Timavgift 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK   5.2001 U Timavgift 

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

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 10.2000 U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas och 
kol 11.4000 U Timavgift 

Annan utvinningsindustri 13.8000 U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Rökeri 15.8001 U Timavgift 
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror 15.10000 U Timavgift 

Kvarnprodukter 15.14001 U Timavgift 
Livsmedel av kombinerade 
råvaror 15.2000 U Timavgift 

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift 
Annan livsmedelstillverkning 15.4000 U Timavgift 
Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 15.5000 U Timavgift 

TEXTILVAROR   17.3000 U Timavgift 
PÄLS, SKINN OCH LÄDER   18.3000 U Timavgift 
TRÄVAROR   20.1000 U Timavgift 
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR   21.1000 U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION   22.4000 U Timavgift 



  
 

Sida 85 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 24.1000 U Timavgift 
GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.5000 U Timavgift 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 26.6001 U Timavgift 

Cement, betong, kalk, krita 
och gips 26.12000 U Timavgift 

Andra mineraliska produkter 26.1000 U Timavgift 

STÅL OCH METALL   27.14001 U Timavgift 
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  28.7001 U Timavgift 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och 
reaktorer 34.1001 U Timavgift 

Motorfordon 34.4001 U Timavgift 
Maskinell bearbetning 34.8001 U Timavgift 
Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift 
  39.7000 U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER Förbränning 40.6001 U Timavgift 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Vindkraft 40.10001 U Timavgift 
Värme- och kylanläggningar 40.12001 U Timavgift 
Fordonverksamheter, 
sjömackar m.m.  50.2000 U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING Annan trafikinfrastruktur 63.10000 U Timavgift 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
Hamnar 63.2002 U Timavgift 
Flygplatser 63.5001 U Timavgift 
  85.3001 U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Biologisk behandling 90.17001 U Timavgift 

AVFALL 

Deponering 90.3420 U Timavgift 
Förbränning 90.2400 U Timavgift 
Lagring som en del av att 
samla in avfall 90.7000 U Timavgift 

  92.20000 U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR  92.20000   
TEXTILTVÄTTERIER  93.1000   

  



  
 

Sida 86 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER   101.1000 U Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Bostäder m.m. 45 § FMH, 

punkt 1 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård (1 - 9 
boende) m.m.  

45 § FMH, 
punkt 2.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, 

punkt 3 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Hotell m.m. (1 - 8 bäddar) 45 § FMH, 

punkt 4.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Mindre idrottsanläggningar  45 § FMH, 

punkt 5.02 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, 
punkt 6 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, 

punkt 7 UH Timavgift 

 

 

 
  

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 178, KS 

2020–00552  

Gäller från: 1 januari 2021 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 83 Dnr MH-2022-1461 
Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om sprängämnesprekursorer, samt 
lagen om gaturenhållning och skyltning med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3, 
daterad 2022-05-27, och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.  

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till  
1 250 kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad 
av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen 
är oktober år 2022.   

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt 
för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning, 
antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08 § 178, upphör att gälla samtidigt som ny 
taxa träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
anta ny taxa för miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning i Kungsbacka 
kommun, i enlighet med bifogat förslag, samt att upphäva nuvarande taxa inom 
området.  

Den 8 december 2021 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning till 
kommunfullmäktige.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att man följer upp taxan 
under andra året efter införandet av taxan samt att taxan revideras vid behov. Miljö & 
Hälsoskydd har sett över gällande taxa och bedömer att det finns behov av att anta en 
ny taxa.  

Miljö & Hälsoskydd har därmed tagit fram förslag till ny taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens områden med flera. Förslaget till den nya taxan innebär 
en anpassning till ny lagstiftning samt att vissa redaktionella ändringar har utförts.  

Revideringar berör taxebilagor 1, 2 och 3 och inga ändringar föreslås i taxans första 
del, inledande bestämmelser. Se mer utförligt beskrivning av revideringar under 
avsnittet ”Beskrivning av ärendet”, samt bilaga 4 under rubriken beslutsunderlag.  
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Handläggningskostnaden per timme sätts till 1 250 kronor för tillsynen enligt 
miljöbalkens område. Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall som är ett gemensamt underlag inom miljöbalkens och plan- och 
bygglagens område.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens 
genomsnittliga självkostnad och att de delar av verksamheten som kan 
intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd vill fortsättningsvis få mandat av 
kommunfullmäktige att årligen justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 

Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning till kommunfullmäktige, beslutad av Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 
178, KS 2020–00552, diarienummer 2020–1534.   

Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område, lagen om sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och 
skyltning 

Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning som beskriver förslag till ändringar 

Tabell för handläggningskostnad  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Byggnadsnämnden 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Tina Carlson  
tina.carlson@kungsbacka.se  
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
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Datum 

2022-05-27 
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MH-2022-1461 
Ärendekod 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 

 

Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och skyltning   
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, lagen om sprängämnesprekursorer, samt lagen om gaturenhållning och 
skyltning med tillhörande taxebilagor 1, 2 och 3, daterad 2022-05-27, och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande.  

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1 250 kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.   

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning, antagen av kommunfullmäktige 
2020-12-08 § 178, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft. 

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om sprängämnesprekursorer, samt lagen om 
gaturenhållning och skyltning i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, samt att 
upphäva nuvarande taxa inom området.  

Den 8 december 2021 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om 
gaturenhållning och skyltning till kommunfullmäktige.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att man följer upp taxan under andra året 
efter införandet av taxan samt att taxan revideras vid behov. Miljö & Hälsoskydd har sett över 
gällande taxa och bedömer att det finns behov av att anta en ny taxa.  



 

 

Miljö & Hälsoskydd har därmed tagit fram förslag till ny taxa för tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens områden med flera. Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny 
lagstiftning samt att vissa redaktionella ändringar har utförts.  

Revideringar berör taxebilagor 1, 2 och 3 och inga ändringar föreslås i taxans första del, inledande 
bestämmelser. Se mer utförligt beskrivning av revideringar under avsnittet ”Beskrivning av 

ärendet”, samt bilaga 4 under rubriken beslutsunderlag.  

Handläggningskostnaden per timme sätts till 1 250 kronor för tillsynen enligt miljöbalkens område. 
Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som är ett gemensamt 
underlag inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de 
delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd vill fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen 
justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter inom flera 
tillsynsområden till exempel inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt lagen om gaturenhållning och skyltning. Kommunen ska få ersättning 
för sina kostnader i samband med sin myndighetsutövning enligt självkostnads- och 
likställighetsprincipen. Det är kommunen som ansvarar för att upprätta en taxa för sin 
myndighetsutövning och kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

Den 17 juni 2020 beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd att överlämna förslag på ny taxa till 
kommunfullmäktige. Taxan berörde verksamhet inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning.  

Den 14 oktober 2020 beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd att revidera förslag till ny taxa 
inför överlämnande till kommunfullmäktige. Den 8 december 2020 beslutades taxan av 
Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 178, KS 2020–00552. Taxan som beslutades var enligt SKR:s 
modell för behovsstyrd taxa.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet och uppdrag utvecklas ständigt i takt med ny 
lagstiftning, ny teknik och nationella som globala miljömål. Viktiga aspekter i den behovsstyrda 
taxemodellen är att tillsynsbehovet styr taxan, att det finns en tydligare koppling till 
behovsutredningen och att riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan. Det är viktigt att 
nämndens taxa avspeglar självkostnads-, likställighets-, retroaktivitetsprinciperna. För att 
säkerställa en kontinuerlig och hög kvalitet på nämndens verksamhetsutveckling är det viktigt att ha 
en taxa som avspeglar behovet av operativ tillsyn utifrån miljöbalkens syfte och som är uppdaterad 
mot nationella, regionala och lokala miljömål.  

Syftet med en taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet är att kommunen och 
nämnden ska få ersättning för sina kostnader i samband med sin myndighetsutövning enligt 
självkostnads- och likställighetsprincipen. En transparent och väl fungerande taxa är ett viktigt 
verktyg för finansiering av nämndens verksamhet och de tjänster samt nyttigheter som levereras. 

Miljö & Hälsoskydd har sett över nu gällande taxa och bedömer att det finns behov av att upprätta 
en ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens områden med flera. Förslaget till den nya 
taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella ändringar. Föreslagen taxa 
ska ersätta gällande taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet. Taxeförslaget bygger 
på samma underlag som nuvarande behovsstyrda taxa som har tagits fram av SKR. 



 

 

God ekonomisk hushållning och handläggningskostnad 
För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de 
delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras.  

I dagsläget har Miljö & Hälsoskydd en avgiftsfinansiering på cirka 50 procent samtidigt som 
handläggningskostnaden per timme är lägre än självkostnaden. Detta innebär att driftramen 
finansierar tillsyn som kan betalas av kunden. Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället 
utan av den som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn. Den som förorenar ska stå för 
samhällets kostnader. Principen kallas ”förorenaren betalar” (Polluter-Pays-Principle).  

I budget 2023 och för följande år ser förvaltningen att kostnads- och löneökningar överstiger 
ökningen av driftramen, vilket innebär ett tydligt effektiviseringskrav. Samtidigt är behoven av 
verksamhetsutveckling för att klara effektiviseringskraven stora. För att säkerställa att Miljö & 
Hälsoskydd har tillräckliga resurser för att genomföra effektiv tillsyn av god kvalitet och samtidigt 
verksamhetsutveckla i önskad takt behöver handläggningskostnaden per timme ökas till den 
genomsnittliga beräknade självkostnaden. 

Handläggningskostnaden per timme sätts till 1 250 kronor för tillsynen enligt miljöbalkens område. 
Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som är ett gemensamt 
underlag inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område. Nuvarande handläggningskostnad 
för tillsynsverksamheten inom miljöbalkens område har i dagsläget inte full kostnadstäckning.  
Förvaltningen ser också en kostnadsutveckling under 2022 och framåt vilket gör att det är 
nödvändigt att ha en handläggningskostnad per timme som täcker nuvarande och kommande 
kostnader. Utifrån förhållningsprincipen ”Ett Kungsbacka” föreslår Miljö & Hälsoskydd att 

handläggningskostnaden per timme 2023 sätts till samma belopp som det föreslagna beloppet för 
plan- och bygglagens område. Det finns inga väsentliga skillnader i kostnadsläget eftersom Bygg, 
Geodata och Miljö & Hälsoskydd är inom en och samma förvaltning.   

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd vill fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen 
justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny lagstiftning, att vissa 
redaktionella ändringar för taxebilagorna 1, 2 och 3 har utförts samt en handläggningskostnad på 
1 250 kr som ger en full kostnadstäckning inom miljöbalkens område enligt självkostnads- och 
likställighetsprincipen.  

Ändringar i förslag på ny taxa 
I det här avsnittet presenteras ändringar mer i detalj. Revideringar berör endast taxebilagor 1, 2 och 
3. I bilaga 4 under rubriken beslutsunderlag beskrivs förslag på ny formulering som jämförs med 
tidigare formulering i nuvarande taxa.  

Taxebilagorna innehåller följande:  

 Taxebilaga 1= Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn 

 Taxebilaga 2 = Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning)  

 Taxebilaga 3 = Timavgifter (efterskottsbetalning) 

Taxebilaga 1, Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer, Cistern, sida 18–19 
Tidigare formulering 

Föreskriften för cisterner (Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5 om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor) har upphört och ersatts av en 
föreskrift med samma namn, men med ny datering: NFS 2021:10.  



 

 

I NFS 2017:5 gällde att information innan installation (första raden om cisterner i taxan) skulle 
göras inom vattenskyddsområde, om hanteringen var av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller 
spillolja. 

Förslag på ny formulering 

I och med att lagstiftningen har uppdaterats, så har taxan behövt uppdaterats med rätt hänvisning till 
rätt paragrafer i NFS 2021:10, på de rader som hanterar cistern: 

 Hänvisningen till 3 kap 1 § 1 st har inte ändrats. 

 Hänvisningen till 6 kap 1 § NFS 2017:5 har ändrats till 7 kap 1 § i NFS 2021:10. 

 Hänvisningen till NFS 2017:5 har ändrats till NFS 2021:10 på raderna som hanterar 
cistern. 

Raden i taxan som hanterar kopior på rapporter (3 kap 1 § 2 st NFS 2017:5) har tagits bort, då det i 
NFS 2021:10 inte längre finns krav på att detta ska meddelas tillsynsmyndigheten, utan istället 
hållas tillgängligt. Tid för granskningen kommer ingå i ordinarie tillsynstid.  

Inom vattenskyddsområde ska man enligt NFS 2021:10 informera om hanteringen är större än 150 
liter (tidigare 250 liter), vilket har ändrats i det nya förslaget till taxa. 

Taxebilaga 1, Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd/anmälan, anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet, sida 13 
Tidigare formulering 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. 

Förslag på ny formulering 

En ändring av anmälningsplikten för hygieniska verksamheter gjordes under 2021 i Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § punkt 1 ändras texten enligt ovan. 
Lagändringen gäller från den 1 juli 2021, enligt Förordning om ändring i förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 2021:368 utfärdat den 12 maj 2021.  

I och med att lagstiftningen har uppdaterats, så har taxan behövt uppdaterats och lyder följande:  

Anmälan om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.  

Taxebilaga 1, Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd/tillsyn av verksamheter som utför 
hygieniska behandlingar, sida 14 - 16 
Tidigare formulering   

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, 
Förslag på ny formulering 

Under punkt 6 nedan har ändringar gjorts på grund av ny lagstiftning.  

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 



 

 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte 
endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. 

Taxebilaga 1, Kosmetiska produkter/marknadskontroll, sida 23 
Tidigare formulering 

Ny lagstiftning, fanns ej tidigare.  

Förslag på ny formulering 

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 
kap 5 § 3 st p 1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2  
i förordning (EG) nr 765/2008 för att 
a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av 
harmoniserad gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor. 

Taxebilaga 2, Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter/hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, sida 82 
Tidigare formulering   

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.01 ”För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, 
tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar”. 

Förslag på ny formulering 

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.01 ”För hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
eller annan smitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar”. 

Tidigare formulering   

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.02 ”För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, 
fotvård, är tillsynstiden 3 timmar”. 

Förslag på ny formulering 

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.02 ”För hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
eller annan smitta, fotvård, är tillsynstiden 3 timmar”. 

Tidigare formulering   

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.03 ” För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, 
övriga, är tillsynstiden 3 timmar”. 

Förslag på ny formulering 

Taxebilaga 2, verksamhetskod 38 § punkt 1.03 ” För hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
eller annan smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar”. 

Taxebilaga 1 och 2, Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd/Små avlopp, sida 14, 72 
Tidigare formulering   

För tillsyn av små avlopp, dimensionerade för upp till 200 personekvivalenter (pe), fanns tidigare 
två platser i taxan som hanterade tillsynsområdet. I taxebilaga 1 finns en generell formulering under 
rubriken ”Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – tillsyn”. Enligt detta stycke betalas 
tillsynen i efterskott.  

I taxebilaga 2 fanns en verksamhetskod - 90.2000 - som angav att ”För verksamheter under 

anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar”.  



 

 

Dessa två platser omfattar båda alla små avlopp under 200 pe och är då i konflikt med varandra då 
den ena säger timavgift och den andra säger fast årlig avgift på 12 timmar.  

Verksamhetskoden 90.2000 var tänkt att den skulle hantera avlopp dimensionerade för 26-200pe, 
men ordalydelsen ”under anmälningsplikt” innebär indirekt alla små avlopp, även de som är 

dimensionerade för 1-25 pe.  

Förslag på ny formulering 

 Formuleringen som nämndes ovan, från taxebilaga 1, får stå kvar, då den berör fler 
verksamheter än små avlopp.  

 En ny rad läggs till i anslutning till det stycket, som är specifikt för små avlopp. Den nya 
raden anger att: Tillsyn av tillstånds- och anmälningspliktiga små avlopp enligt 13 § 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska timdebiteras.  

 Verksamhetskoden 90.2000 tas bort i sin helhet.  

Erfarenheten hos handläggarna på Miljö & Hälsoskydd visar att tillsynsbehovet hos anläggningar 
mellan 1-200 pe beror mer på anläggningens typ och platsens förutsättningar, än hur många 
personekvivalenter den dimensionerats för. En riskklassning för tillsynsplaneringen har gjorts för 
alla små avlopp i kommunen. Timdebitering för alla anläggningar ses därför som rimligt och 
tillsynsbehovet har lags på intervall från varje år till vart 16:e år. Havs och Vattenmyndighetens 
definition av små avlopp innebär de som är dimensionerade för 1-200 pe, vilket stämmer överens 
med Miljöprövningsförordningens krav på anmälningsplikt på avlopp dimensionerade över 200 pe.  

Taxebilaga 2, Verksamhetsgrupp hamnar och flygplatser/Fritidsbåtshamnar, sida 71 

Tidigare formulering   
I verksamhetskod 63.2001 stod tidigare att ”För verksamheter för fritidsbåtshamn, marina eller 
båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande är tillsynstiden 6 timmar”. 

Förslag på ny formulering 
Verksamhetskoden (samma som innan) föreslås nu istället formuleras som ”För verksamheter för 
fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb för 50 fritidsbåtar eller fler är tillsynstiden 6 timmar”. 

Taxebilaga 1, Dispens från förbud att hantera avfall, sida 28 
Tidigare formulering   
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall.  

Förslag på ny formulering 
Samma formulering som ovan men avgiftsnivån är ändrad från två timmar till timavgift. 
Handläggningstiden kan variera och därmed är det mer rimligt att ha timavgift.  

Taxebilaga 2 och 3, Verksamhetsgrupp textiltvätterier, sida 82, 85 
Tidigare formulering   
Taxebilaga 2, 93.10 Textiltvätterier hänvisade till fel paragraf. ”För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar” 

Förslag på ny formulering 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar. 

Tidigare formulering   
Taxebilaga 2, 93.1000 Textiltvätterier ”För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 3 timmar” fanns både i taxebilaga 2 och 3. 

Förslag på ny formulering 



 

 

Den ska finnas kvar i taxebilaga 2 och tas bort i taxebilaga 3.  

Taxebilaga 2 och 3, Verksamhetsgrupp metallbearbetning/motorfordon, sida 66, 85 

Tidigare formulering   
Taxebilaga 2, 34.4001 motorfordon ”För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar” fanns både i taxebilaga 2 och 3. 

Förslag på ny formulering 
Den ska finnas i taxebilaga 2 och tas bort i taxebilaga 3.  

 
Övriga ändringar i taxebilagor 
Inom taxebilagor 1, 2 och 3 har också små redaktionella ändringar av stavfel och förtydligande av 
laghänvisning till Miljöbalken utförts. 
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1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 

eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad 

gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 

hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 

jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och 

producentansvar. 

 

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för prövning och 

tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter 

meddelade med stöd av strålskyddslagen.  

 

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för tillsyn om lag 

(2014:799) om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter jämte förordningen (EG 

98/2013) i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen om sprängämnesprekursorer.  

 

Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för tillsyn om lag 

med särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning (1998:814) jämte 

förordningen (1998:929) för tillsyn av efterlevnad av lagen om gaturenhållning och 

skyltning.  

 

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 och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar 

inom miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

 



  
 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.  

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. 

 

6 § Avgiftsuttag sker:  

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa gäller den timavgift som är fastställd av 

kommunfullmäktige.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 

avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning 

av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, diarieföring, 

expediering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 

sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 

mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 

gånger ordinarie timavgift. 

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 

taxan börjar gälla.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 

besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den 

procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

 



  
 

 

 
 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 

taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 

avser. 

 

11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 

förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan 

besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför 

besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens 

kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska 

erläggas av sökande. 

 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas 

eller avskrivs. Avgift tas dock inte ut för en ansökan som återkallas innan 

handläggningen påbörjas. 

 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats 

av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för 

tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser 

enligt vad som anges i denna taxa. 

 



  
 

 

 
 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 

form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 

avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 

taxebilaga 1.  

 

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

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 1 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 för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld 

åtgärd meddelas eller om anmälan återkallas efter att handläggning har påbörjats. 

Avgift tas dock inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 

påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 

att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 

tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser 

enligt vad som anges i denna taxa. 

 
 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder 

med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska 

en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 

hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 

hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn, ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  



  
 

 

 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften 

om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i 

taxebilaga 2. 

 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i 

särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett 

visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras 

av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av bristande efterlevnad som 

medför tillsyn som går ut över normala tillsynen, att verksamhetsutövaren bryter 

mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 

påverkan i större omfattning.  

 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 

efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

 
 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 

eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 

avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna 

timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 

fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) enligt vad som framgår av bilaga 3 ska 

avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.    

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 

eller liknande. 

25 § För verksamhet med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt från vad som föreskrivs i föreläggande om produktionsvolym eller 

motsvarande.  

26 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 

ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 

tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller 



  
 

 

anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan 

tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 

som verksamheten bedrivs.  

27 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 

enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 

ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

 

 
 

28 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 

grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 

olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 

kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig 

för avhjälpande eller kostnader.  

 

Samråd, besiktningar, sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av 

fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ingår 

inte heller i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  

 

30 § 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. 

 

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 



  
 

 

 

32 § 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. 

33 § 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. 

34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 

hos länsstyrelsen. 

 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd-, 

anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 

dag. 



  
 

 

 

 

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av 

fasta årliga avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter (efterskott) enligt 

taxebilaga 3.  

 

Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms 

utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. 

 

 

 

Beskrivning Lagrum Avgift Timmar 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

      

Prövning av ansökan       

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 1-25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 26-200 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om inrättande av en 
avloppsanordning utan vattentoalett enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.   

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 

  



  
 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning bestående av endast 
sluten tank som en eller flera vattentoaletter 
ska anslutas till, och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat 
slag av toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 
djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig 
gödsel, slam och annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 
frågor enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan       

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan vattentoalett, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
5 

10 



  
 

 

Anmälan om ändring av en 
avloppsanordning och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
3 

4 

Anmälan om inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom ett 
område med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område 
med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
med bassängbad för allmänheten, eller som 
annars används av många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
som utgörs av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller internationell 
skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
4 

5 

  



  
 

 

Tillsyn       

Olägenheter från joniserande och icke-
joniserande strålning från verksamheter som 
är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och 
är kärntekniska verksamheter enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 
3. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som 
kräver särskild uppmärksamhet och som 
som inte omfattas av  avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;1. byggnader 
som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,2. lokaler för 
undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,3. samlingslokaler där 
många människor brukar samlas,4. hotell, 
pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad,5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, badanläggningar, 
strandbad och andra liknande anläggningar 
som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,6. 
lokaler där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling,7. lokaler för 
förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken, 45 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 
ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET       

Prövning av ansökan       

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om tillstånd till inrättande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

  



  
 

 

Handläggning av anmälan       

Anmälan om vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,   
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om inrättande av ny anläggning för 
vattentäkt och denna inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om användande av befintlig 
anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn       

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte kräver 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st 
miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

 1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 
OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

      

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR       

Tillsyn       

Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av mer än 
250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) 
med tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
1 

2 



  
 

 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering 
avbrandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 
vätskor och spillolja, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor  
och spilloljor (NFS 
2017:5), 26 kap 3 § 
miljöbalken, 2 kap 31 § p5 
miljö-tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER        

Tillsyn       

Underrättelse och samråd innan installation 
eller konvertering sker av sådan utrustning 
som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-
gas eller mer. 

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i 
EU-förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 
och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
2 

3 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN        

Tillsyn       

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 
6 miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 
används för laboratorie- och analysarbeten 
som betraktas som viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

  



  
 

 

VÄXTSKYDDSMEDEL       

Prövning av ansökan       

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före 
den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte 
har ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att 
använda växtskyddsmedel på ängs- eller 
betesmark som inte är lämplig att plöja men 
som kan användas till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Handläggning av anmälan       

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Tillsyn       

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan 
befarasläcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 31 § 
p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 
2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 
en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 
av växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2),   
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER       

Prövning av ansökan       

Ansökan om undantag från bestämmelserna 
om information och underrättelse i  
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 



  
 

 

Tillsyn       

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten 
har tillträde till som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

 Naturvårdsverkets 
föreskrifterom spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 2 kap 31 § 
p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 
6 

Timavgift 

PCB       

Prövning av ansökan       

Anökan om dispens från kravet om 
avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 
anläggningar och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Handläggning av anmälan       

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 
17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Tillsyn       

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 
§ 3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER       

Tillsyn       

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 
27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 
ska skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i 
förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 
PRODUKTER 

      

Tillsyn       

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor 
som inte innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 



  
 

 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 2 
kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, p 16, p 
17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken  

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET       

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBALKEN 

      

Tillsyn       

Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 
utnyttja möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material 
och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, 
och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 
MILJÖBALKEN 

      

Prövning av ansökan       

Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 
förbjuden för att den strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet av ett område eller föremål 
som omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 6 Timavgift 

  



  
 

 

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 
beslut om tillstånd eller dispens avseende 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st 
miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap  
8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Handläggning av anmälan       

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan 
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Tillsyn       

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 
som kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har 
meddelat föreskrifter om, område eller föremål 
som omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 
väg- och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 
om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 
2 kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken som har beslutats av 
länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.  

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 
12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljö-

Avgiftsnivå 6 Timavgift 



  
 

 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 
annan markanvändning i jordbruket och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 
§ 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN       

Tillsyn       

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM 
ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP 
MILJÖBALKEN 

      

Handläggning av anmälan       

Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador. 

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Tillsyn       

Underrättelse om upptäckt av en förorening 
på en fastighet och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en verksamhet eller 
åtgärd medför en allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 
andra miljöskador om skadorna har orsakats 
av en verksamhet eller åtgärd som den 
kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN       

Prövning av ansökan       

Ansökan om tillstånd från en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 
sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 1 2 

Ansökan om dispens om avseende anmälan 
om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 1 2 



  
 

 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

Övriga ansökningar 75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Handläggning av anmälan       

Anmälan från fastighetsägare att på 
fastigheten själv kompostera eller på annat 
sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall. 

15 kap 19 och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.  

75 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

Tillsyn       

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN       

Tillsyn       

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 6 Timavgift 

 

LAG OM 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
(2014:799) 

   

Tillsyn       

För tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

  
Timavgift 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS 
FÖRESKRIFTER OM SOLARIER OCH 
ARTIFICIELLA 
SOLNINGSANLÄGGNINGAR (SSMFS 
2012:5) 

  
  

  

Prövning och tillsyn       

Handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökan om tillstånd, anmälan 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.   

  
Timavgift 

 

LAG OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING (1998:814) 

  
  

Tillsyn       

För tillsyn enligt lag om gaturenhållning och 

skyltning. 

  
Timavgift 



  
 

 

 

 

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå (A, B, 

C) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och 

hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 är 

fast årlig avgift och förskottsbetalning.  

 

A och B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 

H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan  

UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan  
 

Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

(1.10-i) och 
1.11 

B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK 

5.10  B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      

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

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11.01 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 



  
 

 

10.11.02 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.   

10.11.04 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11.06 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20.01 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av 
torv. 

10.20.02 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 
ton. 

10.20.03 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 
ton men högst 200 000 ton. 

10.20.04 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 
ton men högst 50 000 ton. 

10.20.05 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton. 

10.20.06 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton 
men högst  
5 000 ton. 

10.20.07 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 
1-6. 

10.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning i vattenområde. 

11.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
utvinning på land. 

11.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.10.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 

13.10.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 
§ miljöbalken. 

13.10.04 A 227 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.10.05 A 184 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4. 

13.20-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

13.40.01 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.  

13.40.02 A 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol. 

13.40.03 A 227 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.40.04 A 184 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3. 



  
 

 

13.50.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

13.50.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.3001 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
är 6 timmar.  

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i.01, 
15.45.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.40-i.02, 
15.45.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i.03, 
15.45.03 

B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.5002 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i.01, 
15.95.01 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.02, 
15.95.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.03, 
15.95.03 

B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling med en produktion av mer än 
50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i.04, 
15.95.04 

B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i.01, 
15.141.01 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.131-i.02, 
15.141.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.151 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i.01 
och 15.190.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i.02 
och 15.190.02 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.185-i.03 
och 15.190.03 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en 
produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i.04 
och 15.190.04 

B 30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.200 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.210 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.220 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.230 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.240 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.250.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt. 

15.250.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck 
per kalenderår. 

15.250.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 



  
 

 

15.260 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.270.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst.  

15.270.02 B 47 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.330-i.01, 
15.350-i.01 
och 15.370-
i.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med 
en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

15.330-i.02, 
15.350-i.02 
och 15.370-
i.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

17.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. 

17.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

  



  
 

 

18.20.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter 
per kalenderår. 

18.20.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 

18.20.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning. 

18.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

20.20.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.50-i.01 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

20.50-i.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.60 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.70 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

20.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

20.91 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

 

      
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

21.10-i.01 A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.02 A 227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.04 A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.05 A 137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
annan anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av 
mer än 200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i.06 A 90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i.02 A 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

  



  
 

 

      
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.30 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

23.05.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt.  

23.05.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt.  

23.05.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 
megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.01 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 
100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

23.11-i.04 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion 
av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.13 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.20 B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.30-i A 306 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.40 och 
23.50 

A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i.01, 
24.02-i.01, 
24.03-i.01, 
24.04-i.01, 
24.05-i.01, 
24.06-i.01, 
24.07-i.01, 
24.08-i.01, 
24.09-i.01, 
24.10-i.01, 
24.11-i.01, 
24.12-i.01, 
24.13-i.01, 
24.14-i.01, 
24.15-i.01, 
24.16-i.01, 
24.17-i.01, 
24.18-i.01, 
24.19-i.01, 
24.20-i.01, 
24.21-i.01 och 
24.22-i.01  

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

24.01-i.02, 
24.02-i.02, 
24.03-i.02, 
24.04-i.02, 
24.05-i.02, 
24.06-i.02, 
24.07-i.02, 
24.08-i.02, 
24.09-i.02, 
24.10-i.02, 
24.11-i.02, 
24.12-i.02, 
24.13-i.02, 
24.14-i.02, 
24.15-i.02, 
24.16-i.02, 
24.17-i.02, 
24.18-i.02, 
24.19-i.02, 
24.20-i.02, 
24.21-i.02 och 
24.22-i.02  

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.23-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.23-i.02 A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i.01, 
24.26-i.01, 
24.27-i.01, 
24.28-i.01, 
24.29-i.01, 
24.30-i.01, 
24.31-i.01 och 
24.32-i.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

24.25-i.02, 
24.26-i.02, 
24.27-i.02, 
24.28-i.02, 
24.29-i.02, 
24.30-i.02, 
24.31-i.02 och 
24.32-i.02 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i.01 och 
24.34-i.01 

A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.33-i.02 och 
24.34-i.02 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 
eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i.01 och 
24.36-i.01 

A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.35-i.02 och 
24.36-i.02 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 
eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i.01 och 
24.39-i.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.38-i.02 och 
24.39-i.02 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 
eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i.01 och 
24.43-i.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton 
per kalenderår. 
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

24.42-i.02 och 
24.43-i.02 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 
eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.45.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter. 

24.45.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser 
genom extraktion ur biologiskt material.  

24.45.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.  

24.45.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

24.45.05 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition.  

24.46 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.47 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

25.20.01 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 

25.20.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 



  
 

 

25.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.40 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.10-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

26.20.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20.06 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår. 

26.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

 

26.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.60 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.120 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 

B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller  
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

26.150 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

  



  
 

 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10-i.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer 
än 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.03 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för 
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer 
än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.20.01 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
(ESR-anläggning). 

27.20.02 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1. 

27.20.03 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår. 

27.20.04 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

27.25-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

27.26-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.02 A 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.03 A 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.04 A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.05 A 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.06 A 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

27.27-i.07 A 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.08 A 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i.09 A 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 
med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.10 A 30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 
med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.11 A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 
med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i.12 A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller 
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 
med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.31 
A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

  



  
 

 

27.32.01 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32.02 
B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.40-i.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av högst 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.50.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. 



  
 

 

27.50.05 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50.08 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.09 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår. 

27.50.10 B 13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än  
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50.11 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

27.70-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.02 A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm 
och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.03 A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm 
och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

27.70-i.04 A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.05 A 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i.06 A 227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för 
annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.07 A 137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.08 A 64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i.09 A 30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.80-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

  



  
 

 

27.100-i.01 A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.03 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i.04 A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer 
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.03 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av 
högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.04 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

27.101-i.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.08 B 184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.09 B 137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i.10 B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning 
för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

  



  
 

 

27.110.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.110.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

27.120.01 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120.04 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

27.130.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

27.130.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

27.140 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 
kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 



  
 

 

28.10-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i.04 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20.01 och 
28.30.01 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20.02 och 
28.30.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.03 och 
28.30.03 

B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20.04 och 
28.30.04 

B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som 
inte omfattas av någon av 1-3. 

28.25 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.50.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår . 

28.50.02 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.03 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton zink per kalenderår. 



  
 

 

28.50.04 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.05 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50.07 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.08 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 

28.50.09 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50.10 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.11 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50.12 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter 
per kalenderår. 

28.50.13 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten. 



  
 

 

28.71 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

28.95 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

31.20 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

31.40-i och 
31.50 

A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

31.60 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 

34.30.04 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 



  
 

 

34.30.05 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon 
men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30.06 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 

34.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.4001 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

34.70.01 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70.02 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

34.70.03 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

39.10-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.15.01 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
500 ton per kalenderår. 

39.15.02 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 
ton men högst 200 ton per kalenderår. 

39.15.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 
ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15.05 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 
ton per kalenderår. 

39.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

39.5000 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 6 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

  



  
 

 

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i.01 och 
40.15.01 

B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.05-i.02 och 
40.15.02 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i.01 A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.40-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i.02 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 



  
 

 

40.50-i.03 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

40.50-i.04 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.70 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90.01 och 
40.95.01 

B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90.02 och 
40.95.02 

B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.90.03 och 
40.95.03 

B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

40.100 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

40.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9000  U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

50.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 



  
 

 

50.1000 U 6 

För verksamheter under anmälningspliktig nivå:                                                                                             
Anläggning för tvättning av 5000 ner till 250 personbilar,                                                                                                 
100 eller färre tåg eller flygplan,                                                                                                                                                      
500 eller färre tågvagnar eller lok,                                                                                                                                                 
1000 ner till 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.                                                                                                       
är tillsynstiden 6 timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn 
med mer än 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn 
med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår. 

63.10.03 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn 
med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

63.2001 U 6 
För verksamheter för fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb för 
mer än 50 fritidsbåtar eller liknande är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår. 

63.30.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.03 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 
40 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30.04 A 137 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. 

63.40 B 23 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

63.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

73.1000 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

74.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

  



  
 

 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10.01 och 
90.11.01 

B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.02 och 
90.11.02 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 
000 personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 

90.10.03 och 
90.11.03 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 
000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.16 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.2000 U 12 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.405-i.01 
och 90.406-
i.01 

B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller    66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i.02 
och 90.406-
i.02 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller  66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

  



  
 

 

90.405-i.03 
och 90.406-
i .03 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.410.01 och 
90.420.01 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.410.02 och 
90.420.02 

A/B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.410.03 och 
90.420.03 

A/B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.410.04 och 
90.420.04 

A/B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 
eller  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.430 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.435-i.01 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.435-i.02 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.435-i.03 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.440.01 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.440.03 A 137 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 



  
 

 

90.450.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

90.450.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i.01 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.241-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.251 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.161.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.161.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.161.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.171 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.281 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

90.300-i.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.310.01 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.310.02 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.310.03 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.310.04 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.320-i.01 A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.320-i.02 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.330-i och 
90.340  

B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 
25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.341 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

  



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i.01 
och 90.181-
i.01 

A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.02 
och 90.181-
i.02 

A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-i.03 
och 90.181-
i.03 

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.190 och 
90.191 

B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

90.200-i och 
90.201-i 

A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.210-i.01 
och 90.211-
i.01 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller  12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.210-i.02 
och 90.211-
i.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 
eller  12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 



  
 

 

90.212-i.01 
och 90.213-
i.01 

B 47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i.02 
och 90.213-
i.02 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 
eller  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.220.01 och 
90.221.01 

B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 
högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220.02 och 
90.221.02 

B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 
eller  16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

90.230 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480.01 och 
90.485.01 

A/B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480.02 och 
90.485.02 

A/B 137 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 
eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 
63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.520 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

  



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
90.50 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller  
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

90.454-i.01, 
90.455.01 och 
90.457.01  

A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.02, 
90.455.02 och 
90.457.02  

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.03, 
90.455.03 och 
90.457.03  

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i.04, 
90.455.04 och 
90.457.04  

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 
53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon 
av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.458.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.458.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. 

90.458.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.458.04 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.458.05 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4. 



  
 

 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100.01 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.  

90.100.02 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.70.01 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.70.02 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.8001 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

90.460 och 
90.470 

A 71 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 
59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119.01 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.119.02 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.119.03 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 

90.119.04 B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

  



  
 

 

      
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller  
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält. 

92.10.02 B 7 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält. 

92.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

92 10000 U 9 
För verksamhet under anmälningsplikt nivå, där golfbana med 
sammanlagt mer än 9 hål, är tillsynsnivån 9 timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

93.1000 U 3 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1.01 

H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.02 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1.03 

H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.01 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.02 

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3.03 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 



  
 

 

      
VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 

45 § FMH, 
punkt 2.01 

UH 6 För lokaler med vård och annat omhändertagande med 10 
boende eller fler, är tillsynstiden 6 timmar.  

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 

45 § FMH, 
punkt 4.01 

UH 6 För hotell, pensionat och liknande där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad med 9 bäddar eller fler, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5.01 

UH 3 För idrottsanläggningar (sporthallar, gym m.m.), camping, bad 
(strandbad) m.m är tillsynstiden 3 timmar. 

  



  
 

 

 

 

Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och 

tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt taxebilaga 3 

betalas i efterskott efter utförd tillsyn.  

 

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning 1.2000 U Timavgift 

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.3000 U Timavgift 

Uppodling av 
jordbruksmark.  

1.4000 U Timavgift 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

  5.2001 U Timavgift 

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

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

10.2000 U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas och 
kol 

11.4000 U Timavgift 

Annan utvinningsindustri 13.8000 U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Rökeri 15.8001 U Timavgift 

Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror 

15.10000 U Timavgift 

Kvarnprodukter 15.14001 U Timavgift 

Livsmedel av kombinerade 
råvaror 

15.2000 U Timavgift 

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift 

Annan 
livsmedelstillverkning 

15.4000 U Timavgift 

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 

15.5000 U Timavgift 

TEXTILVAROR   17.3000 U Timavgift 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER   18.3000 U Timavgift 

TRÄVAROR   20.1000 U Timavgift 

MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

  21.1000 U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

  22.4000 U Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 24.1000 U Timavgift 

GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.5000 U Timavgift 

  



  
 

 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 

26.6001 U Timavgift 

Cement, betong, kalk, krita 
och gips 

26.12000 U Timavgift 

Andra mineraliska 
produkter 

26.1000 U Timavgift 

STÅL OCH METALL   27.14001 U Timavgift 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  28.7001 U Timavgift 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och 
reaktorer 

34.1001 U Timavgift 

Motorfordon 34.4001 U Timavgift 

Maskinell bearbetning 34.8001 U Timavgift 

Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

  39.7000 U Timavgift 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Förbränning 40.6001 U Timavgift 

Vindkraft 40.10001 U Timavgift 

Värme- och 
kylanläggningar 

40.12001 U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

Fordonverksamheter, 
sjömackar m.m.  

50.2000 U Timavgift 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Annan trafikinfrastruktur 63.10000 U Timavgift 

Hamnar 63.2002 U Timavgift 

Flygplatser 63.5001 U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   85.3001 U Timavgift 

AVFALL 

Biologisk behandling 90.17001 U Timavgift 

Deponering 90.3420 U Timavgift 

Förbränning 90.2400 U Timavgift 

Lagring som en del av att 
samla in avfall 

90.7000 U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

  92.20000 U Timavgift 

TEXTILTVÄTTERIER   93.1000 U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

  101.1000 U Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Bostäder m.m. 
45 § FMH, punkt 
1 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård (1 - 9 
boende) m.m.  

45 § FMH, punkt 
2.02 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 
45 § FMH, punkt 
3 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Hotell m.m. (1 - 8 bäddar) 
45 § FMH, punkt 
4.02 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Mindre idrottsanläggningar  
45 § FMH, punkt 
5.02 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, punkt 
6 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av djur 
45 § FMH, punkt 
7 

UH Timavgift 
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§ 218 Dnr 2022-00282 
Taxa för vård och omsorg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-06-08, att gälla 
från den 1 januari 2023. Följande taxor upphör samtidigt att gälla:  

 Beslut om patientavgift  

 Enteral nutrition  

 Frivilliga åtaganden (mat) 

 Beslut om avgift för trygghetslarm 

 Beslut om avgift för bårtransport  

 Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och 
ändrat avgiftsår  

 Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år 

 Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg 

 Beslut om hemtjänsttaxa 

 Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 

 Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen justera beloppen i taxan i enlighet 
med bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för Vård & Omsorg. Nämnden 
för Vård & Omsorg ska återredovisa avgiftsjusteringarna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har tagit fram ett nytt samlat taxedokument för 
samtliga avgifter rörande de insatser som nämnden ansvarar för. Syftet är att få ett 
lättförståeligt taxedokument med tydlig överblick och att underlätta framtida 
revideringar. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg utför ofta tjänster som omfattas av aktuell taxa 
även för Individ & Familjeomsorgs brukare. Taxan tillämpas med andra ord 
avseende de insatser som ingår i taxedokumentet oavsett vilken förvaltning som utför 
och debiterar tjänsterna. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i dagsläget inget 
samlat taxedokument.  

Dokumentet följer kommungemensamma rutiner och mallar och bygger på en 
grundlig utredning av befintliga taxor. Taxan innehåller inga ändringar i sak förutom 
avskaffande ett fåtal inaktuella taxor. Taxan innehåller en bestämmelse om årlig 
indexjustering. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 279 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Taxa för Vård & Omsorg, 2022-06-08 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 71 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 31, Beslut om patientavgift 
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 60, Enteral nutrition 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 95, Frivilliga åtaganden (mat) 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 94, beslut om avgift för trygghetslarm 
Kommunfullmäktige 2016-12-06, § 197, Beslut om avgift för bårtransport 
Kommunfullmäktige 2016-06-16, § 98, Beslut om delegering för uppräkning till 
nämnden för Vård & Omsorg och ändrat avgiftsår 
Kommunfullmäktige 2015-12-08, § 179, Beslut om 10 % högre minimibelopp för 
personer under 65 år 
Kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211, Beslut om avgift för matdistribution och 
dagomsorg 
Kommunfullmäktige 2013-06-12, § 85, Beslut om hemtjänsttaxa nämnden för 
Äldreomsorg,  
2012-11-22, § 132 
Kommunfullmäktige 2012-02-07, § 13, Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
Kommunfullmäktige 2002-09-12, § 143, Beslut om avgiftstaxa för insatser inom 
äldreomsorgen 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 279 Dnr 2022-00282 
Taxa för vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-05-16, att gälla 
från den 1 januari 2023. Följande taxor upphör samtidigt att gälla:  

- Beslut om patientavgift  
- Enteral nutrition  
- Frivilliga åtaganden (mat) 
- Beslut om avgift för trygghetslarm 
- Beslut om avgift för bårtransport  
- Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och ändrat 

avgiftsår  
- Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år 
- Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg 
- Beslut om hemtjänsttaxa 
- Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
- Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen 
 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen justera beloppen i taxan i enlighet 
med bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för Vård & Omsorg. Nämnden 
för Vård & Omsorg ska återredovisa avgiftsjusteringarna till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har tagit fram ett nytt samlat taxedokument för 
samtliga avgifter rörande de insatser som nämnden ansvarar för. Syftet är att få ett 
lättförståeligt taxedokument med tydlig överblick och att underlätta framtida 
revideringar. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg utför ofta tjänster som omfattas av aktuell taxa 
även för Individ & Familjeomsorgs brukare. Taxan tillämpas med andra ord 
avseende de insatser som ingår i taxedokumentet oavsett vilken förvaltning som utför 
och debiterar tjänsterna. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i dagsläget inget 
samlat taxedokument.  

Dokumentet följer kommungemensamma rutiner och mallar och bygger på en 
grundlig utredning av befintliga taxor. Taxan innehåller inga ändringar i sak förutom 
avskaffande ett fåtal inaktuella taxor. Taxan innehåller en bestämmelse om årlig 
indexjustering.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 71 
Taxa för Vård & Omsorg, 2022-06-08 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
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Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 31, Beslut om patientavgift 
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 60, Enteral nutrition 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 95, Frivilliga åtaganden (mat) 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 94, beslut om avgift för trygghetslarm 
Kommunfullmäktige 2016-12-06, § 197, Beslut om avgift för bårtransport 
Kommunfullmäktige 2016-06-16, § 98, Beslut om delegering för uppräkning till 
nämnden för Vård & Omsorg och ändrat avgiftsår 
Kommunfullmäktige 2015-12-08, § 179, Beslut om 10 % högre minimibelopp för 
personer under 65 år 
Kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211, Beslut om avgift för matdistribution och 
dagomsorg 
Kommunfullmäktige 2013-06-12, § 85, Beslut om hemtjänsttaxa nämnden för 
Äldreomsorg,  
2012-11-22, § 132 
Kommunfullmäktige 2012-02-07, § 13, Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
Kommunfullmäktige 2002-09-12, § 143, Beslut om avgiftstaxa för insatser inom 
äldreomsorgen 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-06-15 
Diarienummer 

KS 2022-00282 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av taxa för vård och omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-05-16, att gälla från den 1 januari 
2023. Följande taxor upphör samtidigt att gälla:  

 Beslut om patientavgift  
 Enteral nutrition  
 Frivilliga åtaganden (mat) 
 Beslut om avgift för trygghetslarm 
 Beslut om avgift för bårtransport  
 Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och ändrat avgiftsår  
 Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år 
 Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg 
 Beslut om hemtjänsttaxa 
 Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
 Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen justera beloppen i taxan i enlighet med 
bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för Vård & Omsorg. Nämnden för Vård & Omsorg ska 
återredovisa avgiftsjusteringarna till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har tagit fram ett nytt samlat taxedokument för samtliga avgifter rörande 
de insatser som nämnden ansvarar för. Syftet är att få ett lättförståeligt taxedokument med tydlig 
överblick och att underlätta framtida revideringar. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg utför ofta tjänster som omfattas av aktuell taxa även för Individ & 
Familjeomsorgs brukare. Taxan tillämpas med andra ord avseende de insatser som ingår i 
taxedokumentet oavsett vilken förvaltning som utför och debiterar tjänsterna. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har i dagsläget inget samlat taxedokument.  

Dokumentet följer kommungemensamma rutiner och mallar och bygger på en grundlig utredning av 
befintliga taxor. Taxan innehåller inga ändringar i sak förutom avskaffande ett fåtal inaktuella taxor. 
Taxan innehåller en bestämmelse om årlig indexjustering.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 71 
Taxa för Vård & Omsorg, 2022-06-08 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 31, Beslut om patientavgift 
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 60, Enteral nutrition 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 95, Frivilliga åtaganden (mat) 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 94, beslut om avgift för trygghetslarm 
Kommunfullmäktige 2016-12-06, § 197, Beslut om avgift för bårtransport 
Kommunfullmäktige 2016-06-16, § 98, Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & 
Omsorg och ändrat avgiftsår 
Kommunfullmäktige 2015-12-08, § 179, Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år 
Kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211, Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg 
Kommunfullmäktige 2013-06-12, § 85, Beslut om hemtjänsttaxa nämnden för Äldreomsorg,  
2012-11-22, § 132 
Kommunfullmäktige 2012-02-07, § 13, Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
Kommunfullmäktige 2002-09-12, § 143, Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har tagit fram ett nytt samlat taxedokument för samtliga avgifter rörande 
de insatser som nämnden ansvarar för. Syftet är att få ett lättförståeligt taxedokument med tydlig 
överblick och att underlätta framtida revideringar. Dokumentet följer kommungemensamma rutiner 
och mallar. Den nya taxan ersätter ett flertal äldre taxor och bygger på en grundlig utredning av 
befintliga taxor.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg utför ofta tjänster som omfattas av aktuell taxa även för Individ & 
Familjeomsorgs brukare. Taxan tillämpas med andra ord avseende de insatser som ingår i 
taxedokumentet oavsett vilken förvaltning som utför och debiterar tjänsterna. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har i dagsläget inget samlat taxedokument.  

Den nya taxan innehåller inga större förändringar i sak förutom följande tre ändringsförslag: 

1. Avgift för matdistribution avskaffas. Under 2022 kommer matdistributionen i kommunal regi 
avvecklas och i stället kommer enskilda att handla genom dagligvaruhandeln. Den enskilde 
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kommer debiteras timtaxa hemtjänst, men det finns inte längre något behov av en särskild 
avgift för matdistribution.  

2. Avgift för matportion lägenhet i anslutning avskaffas. Avgiften infördes 2011 för boende i 
äldrelägenheterna i samband med omorganisering av de särskilda boendena. Det är ingen som i 
dag betalar denna avgift och därför föreslås att avgiften tas bort. Avgiften beslutades 2011 av 
Vård och omsorgsnämnden och avskaffades enligt beslut av nämnden för Vård & Omsorg 
2022-06-08.  

3. Serviceavgift för medflyttande partner till vård- och omsorgsboende avskaffas då det inte finns 
en laglig grund för avgiften.  

Beräkningsgrunder för taxorna anges i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt 
kommunallagen. Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv 
bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger självkostnaderna för bland annat hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i särskilt boende och annan liknande social tjänst. Enligt 17 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen får kommunen ta ut patientavgifter enligt grunder kommunen själv bestämmer.  

Avgiftsreglerna i 8 kap. socialtjänstlagen är konstruerade enligt följande: 

 Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som består av minimibelopp och boendekostnad.  

 Den enskilde betalar utifrån sitt avgiftsutrymme (inkomster minus förbehållsbelopp), som mest 
upp till maxtaxa enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.  

 Den enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, vilket år 2022 beräknas till 2 170 kr.  

Timtaxa hemtjänst har sedan tidigare bestämts till 10 procent av maxtaxan, det vill säga 217 kronor per 
timme 2022. Detta kan jämföras med kommunens kostnad för ersättning till privata utförare av 
hemtjänst som är 440 kronor per timme 2022.  

Självkostnad som grund för måltidsabonnemang beräknas av måltidsenheten på förvaltningen för 
Service och fastställs årligen i budgetarbetet.  

Taxan innehåller en bestämmelse om årlig indexjustering som följer ändringar i prisbasbeloppet.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 71 Dnr 2022-00103 
Revidering av Vård & Omsorgs taxor 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-05-16, 
att gälla från den 1 januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande.  

I samband med antagande av taxa upphävs följande beslut per 2023-01-01:  

Beslut om patientavgift (1) 

Enteral nutrition (2) 

Frivilliga åtaganden (mat) (3) 

Beslut om avgift för trygghetslarm (4) 

Beslut om avgift för bårtransport (5) 

Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och ändrat 
avgiftsår (6) 

Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år (7) 

Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg (8) 

Beslut om hemtjänsttaxa (9) 

Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats (10) 

Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen (11) 

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver nämnden för Äldreomsorgs beslut 2012-11-
22 § 132 om avgift för medflyttande make och sambo. Avgiften slutar tillämpas från 
2022-07-01.  

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver avgift matportion lägenhet i anslutning från 
2022-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv bestämmer ta 
ut avgifter för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och 
annan liknande social tjänst. Enligt hälso- och sjukvårdslagen får kommunen ta ut 
vårdavgifter. Avgifterna ska vara skäliga. 

Kommunfullmäktige antog Avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen i 
Kungsbacka kommun 2002-09-12, § 143. Sedan dess har Äldreomsorgs, senare Vård 
& Omsorgs, avgifter reviderats vid ett antal tillfällen. Idag finns inget samlat 
taxedokument för avgifterna.  

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor. Enligt förslaget kommer nämnden 
för Vård & Omsorg ansvara för att årligen räkna upp taxorna enligt förändringar i 
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prisbasbeloppet och Service Måltid index. Uppräkningar ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Förslag till ny taxa, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige, 2020-04-14 § 31 (1) 
Kommunfullmäktige, 2018-04-10 § 60 (2) 
Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 95 (3) 
Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 94 (4) 
Kommunfullmäktige, 2016-12-06 § 197 (5) 
Kommunfullmäktige, 2016-06-16 § 98 (6) 
Kommunfullmäktige, 2015-12-08 § 179 (7) 
Kommunfullmäktige, 2014-12-09 § 211 (8) 
Kommunfullmäktige, 2013-06-12 § 85 (9) 
Nämnden för Äldreomsorg, 2012-11-22 § 132 
Kommunfullmäktige, 2012-02-07 § 13 (10) 
Tjänsteskrivelse om Matkostnader för brukare boende i Äldrelägenheter, 2011-10-04 
Kommunfullmäktige, 2002-09-12 § 143 (11) 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Taxa för vård och omsorg 

1. Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, bårtransport, 
patientavgift och mat i anslutning till insatser.  

Taxan är beslutad med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
och kommunallagen (2017:725). 
Taxan tillämpas avseende insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i den 
utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående taxebestämmelser. 

2. Beräkningsgrunder 

2.1 Självkostnadsprincip 

Avgift för hygienabonnemang, mat och bårtransport tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 
6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

2.2 Socialtjänstlagen 

Avgift för hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och patientavgift tas ut enligt de 
grunder som framgår av 8 kap. socialtjänstlagen och 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 8 
kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader för bland annat hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst. 
Hemtjänstbegreppet omfattar till exempel hemtjänst, trygghetslarm och omsorg på ett vård- och 
omsorgsboende.  

Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som ska täcka personliga behov och andra normala 
levnadskostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och boendekostnad. 
Minimibeloppet beräknas enligt bestämmelser i socialtjänstlagen. Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 
läkemedel.  

Personer under 65 år har ett 10 % högre minimibelopp.  

Minimibeloppet ska höjas i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter har ett varaktigt behov (minst sex sammanhängande månader) av ett inte oväsentligt 
högre belopp (>200 kronor). Kostnaden kan till exempel bero på fördyrad kost, familje- och 
arbetssituation eller kostnader för god man eller förvaltare.  

Vid flytt till vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut, ökas förbehållsbeloppet med kostnaden 
för den tidigare bostaden i maximalt 3 månader, förutsatt att den enskilde har ansökt om jämkning 
av boendekostnad. 

Socialtjänstlagen innehåller även ett högkostnadsskydd, som kallas för maxtaxa. Den enskildes 
avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad högst uppgå till en tolftedel 
av 0,5392 prisbasbelopp. Den enskildes avgifter för bostad i vård- och omsorgsboende får per 
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt är inkluderat i avgift för hygienabonnemang. I övrigt gäller momsfrihet enligt 
mervärdesskattelagen (1994:200).  

4. Avgiftsbelopp 

I tabellen nedan framgår samtliga avgifter, beräkningssätt, om avgiften ingår i maxtaxan och belopp 
för 2022.  

Avgiften avrundas till närmaste enkrona.  
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Taxa för vård och omsorg 

Avgift Beräkningssätt Ingår i maxtaxa Belopp 2022 

Timtaxa hemtjänst 10 % av maxtaxa/timme Ja.  217 kr/timme 

Avlösning i hemmet Ingen avgift tas ut för 
avlösning understigande 
16 timmar/månad, därefter 
debiteras timtaxa 
hemtjänst 

Ja.  Under 16 
timmar 
avgiftsbefriat.  

Över 16 
timmar 217 
kr/timme.  

Trygghetslarm  0,562 % av 
prisbasbeloppet 

Ingen hemtjänstavgift tas 
ut för utryckning och vård 
i anslutning till larm 

Ja.  271 kr/månad 

Omsorgstaxa vård- och 
omsorgsboende 

Samma som maxtaxan 
enligt 8 kap. 5 § 1 p 
socialtjänstlagen, det vill 
säga en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet 

Ja.  2170 kr/månad 

Hygienabonnemang 
inklusive moms  

Självkostnadsprincip plus 
moms 

Nej.  150 kr/månad 

Hyra särskilt boende 
(utanför hyreslagen) 

Samma som maxtaxa 
enligt 8 kap. 5 § 2 p 
socialtjänstlagen, det vill 
säga en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet 

Ja.  2229 kr/mån 

 

Korttidsplats, omsorg 1/30 av maxtaxa Ja.  72 kr/dygn 

Dagomsorg  1/90 av maxtaxa Ja.  24 kr/dag 

Patientavgift hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende, 
18-84 år  

0,634 % av 
prisbasbeloppet 

Ja.  306 kr/månad 

Bårtransport Utgår från transportörens 
avgift 

Nej.  - 

Nyttigheter    
Helabonnemang vård- och 
omsorgsboende 

Självkostnadsprincip Nej. 3 928 kr/månad 

Korttidsplats, mat  Självkostnadsprincip 

Helabonnemang/30 

Nej.  131 kr/dygn 

Dagomsorg, mat Självkostnadsprincip 

40% av totala 
matkostnaden per dag  

Nej.  68 kr/dag 
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5. Indexjustering av avgiftsbelopp 

Beloppen justeras årligen enligt förändringar i prisbasbeloppet. Måltidspriserna följer den 
prisökning som bestäms i den årliga kommunbudgeten. Övriga avgifter följer förändringar i 
prisbasbeloppet om inget startår finns.  

6. Delegering av beslut om justering efter index 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att årligen räkna upp beloppen i taxan.  

7. Avgiftsreducering 

7.1 Allmänt 

Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits (antal dagar/30). 
Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

7.1 Nutritionsprodukter 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter mat men 
tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska reduceras i motsvarande 
mån som individen får sondnäring, dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som använder 
nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får nutritionsprodukt, dock 
endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras 
någon avgift för matabonnemang. 

7.2 Vård- och omsorgsboende 

Vid oplanerad akut frånvaro som akut sjukhusvistelse görs avdrag från första dagen avseende 
omsorg och matkostnad. Ingen avgiftsreducering sker av hygienabonnemanget vid frånvaro. 

Vid planerad frånvaro som meddelas minst 7 dagar i förväg görs avdrag på matkostnaden från och 
med första frånvarodagen. Avgiften reduceras tidigast den 8e dagen efter att anmälan om planerad 
frånvaro inkommit. 

8. Ikraftträdande 

Denna taxa träder ikraft 2023-01-01. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av Vård & Omsorgs taxor 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-05-16, att gälla från den 1 
januari 2023 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.  

I samband med antagande av taxa upphävs följande beslut per 2023-01-01:  

Beslut om patientavgift (1) 

Enteral nutrition (2) 

Frivilliga åtaganden (mat) (3) 

Beslut om avgift för trygghetslarm (4) 

Beslut om avgift för bårtransport (5) 

Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och ändrat avgiftsår (6) 

Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år (7) 

Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg (8) 

Beslut om hemtjänsttaxa (9) 

Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats (10) 

Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen (11) 

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver nämnden för Äldreomsorgs beslut 2012-11-22 § 132 om 
avgift för medflyttande make och sambo. Avgiften slutar tillämpas från 2022-07-01.  

Nämnden för Vård & Omsorg upphäver avgift matportion lägenhet i anslutning från 2022-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv bestämmer ta ut avgifter för 
bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och annan liknande social tjänst. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen får kommunen ta ut vårdavgifter. Avgifterna ska vara skäliga. 
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Kommunfullmäktige antog Avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2002-
09-12, § 143. Sedan dess har Äldreomsorgs, senare Vård & Omsorgs, avgifter reviderats vid ett antal 
tillfällen. Idag finns inget samlat taxedokument för avgifterna.  

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor. Enligt förslaget kommer nämnden för Vård & 
Omsorg ansvara för att årligen räkna upp taxorna enligt förändringar i prisbasbeloppet och Service 
Måltid index. Uppräkningar ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 

Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 

Förslag till ny taxa, 2022-05-16 

Kommunfullmäktige, 2020-04-14 § 31 (1) 

Kommunfullmäktige, 2018-04-10 § 60 (2) 

Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 95 (3) 

Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 94 (4) 

Kommunfullmäktige, 2016-12-06 § 197 (5) 

Kommunfullmäktige, 2016-06-16 § 98 (6) 

Kommunfullmäktige, 2015-12-08 § 179 (7) 

Kommunfullmäktige, 2014-12-09 § 211 (8) 

Kommunfullmäktige, 2013-06-12 § 85 (9) 

Nämnden för Äldreomsorg, 2012-11-22 § 132 

Kommunfullmäktige, 2012-02-07 § 13 (10) 

Tjänsteskrivelse om Matkostnader för brukare boende i Äldrelägenheter, 2011-10-04 

Kommunfullmäktige, 2002-09-12 § 143 (11) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen enligt grunder kommunen själv bestämmer ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger självkostnaderna för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, bostad 
i särskilt boende och annan liknande social tjänst. Enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen får 
kommunen ta ut patientavgifter enligt grunder kommunen själv bestämmer.  

Avgiftsreglerna i 8 kap. socialtjänstlagen är konstruerade enligt följande. Den enskilde har rätt till ett 
förbehållsbelopp, som består av minimibelopp och boendekostnad. Den enskilde betalar utifrån sitt 
avgiftsutrymme (inkomster minus förbehållsbelopp), som mest upp till maxtaxa enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Den enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, vilket 2022 är 2170 kr.  

Syftet med revideringen är att ta fram ett lättförståeligt taxedokument som ger en tydlig överblick över 
samtliga kommunfullmäktiges beslut om taxor rörande de insatser som Vård & Omsorg ansvarar för. 
Syftet är inte att föreslå några ändringar i sak, även om en tydlig taxa underlättar vid framtida 
revideringar.  

Förslaget på ny taxa innebär tre förändringar i sak: 

1. Avskaffa avgift för matdistribution. Under året kommer matdistributionen i kommunal regi 
avvecklas och istället kommer enskilda handla genom dagligvaruhandeln. Den enskilde 
kommer debiteras timtaxa hemtjänst, men det finns inte längre något behov av en särskilt avgift 
för matdistribution.  

2. Avskaffa avgift för matportion lägenhet i anslutning. Avgiften infördes 2011 för boende i 
äldrelägenheterna i samband med omorganisering av de särskilda boendena. Det är ingen som 
idag betalar denna avgift och därför föreslås att avgiften tas bort. 

3. Avskaffande av serviceavgift för medflyttande make/sambo till vård- och omsorgsboende då 
det inte finns en laglig grund för avgiften.  

Den nya taxan börjar gälla 2023.  

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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1 Bakgrund 

2002 infördes nya bestämmelser om högkostnadsskydd i socialtjänstlagen. I samband 
med lagändringen antog kommunfullmäktige nya taxor för dåvarande nämnderna för 
Äldreomsorg och Handikappomsorg. Sen 2002 har vissa av avgifterna reviderats vid 
olika tillfällen vilket gör att det idag är svårt att få en överblick av taxorna. Det finns 
inget taxedokument som redogör för samtliga nu gällande taxor.  

Det pågår ett arbete i kommunen att se över samtliga taxor och ta fram taxedokument 
för samtliga taxor. Detta är en del av det arbetet.  

Syftet med revideringen är att ta fram ett lättförståeligt taxedokument som ger en 
tydlig överblick över samtliga kommunfullmäktiges beslut om taxor rörande de 
insatser som Vård & Omsorg ansvarar för. Syftet är inte att föreslå några ändringar i 
sak, även om en tydlig taxa underlättar vid framtida revideringar.  

I Kungsbacka är nämnden för Vård & Omsorg huvudansvarig för insatser enligt 
socialtjänstlagen, däremot så ansvarar även nämnden för Individ & Familjeomsorg 
för vissa insatser. Därför gäller taxan insatser som både Vård & Omsorg och Individ 
& Familjeomsorg ansvarar för.  
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2 Nämnden för Vård & Omsorgs taxor och 
avgifter 

2.1 Taxekonstruktion 
Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen regleras i 8 kap. socialtjänstlagen. 
Avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen regleras i 17 kap. hälso- och 
sjukvårdslagen.  

Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, 
dagverksamhet, vård- och omsorgsboende (som i socialtjänstlagen kallas särskilt 
boende) och annan liknande social tjänst. Enligt 17 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen får kommunen även ta ut vårdavgifter och avgifter med anledning av 
att patienter uteblir från avtalade besök enligt de grunder som kommunen 
bestämmer.  

2.1.1 Förbehållsbelopp 
Den enskilde har rätt till ett förbehållsbelopp, som består av minimibelopp och 
boendekostnad. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen är minimibeloppet lägst en tolftedel av 1,4044 
prisbasbelopp för ensamstående och 1,1694 prisbasbelopp för sammanlevande makar 
och sambor. Då storleken på minimibeloppet bestäms i lagstiftningen har kommunen 
ingen möjlighet att besluta om ett annat minimibelopp. Tillämpning av det 
lagstadgade minimibeloppet är att betrakta som verkställighet och är inget som 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om.  

Enligt 8 kap. 8 § socialtjänstlagen ska minimibeloppet höjas i skälig omfattning om 
den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte 
oväsentligt högre belopp. Den enskilde har ett varaktigt behov om behovet varar i 
mer än 6 månader. I taxan från 2002 beslutade kommunfullmäktige att ett inte 
oväsentligt högre belopp betyder att beloppet är mer än 200 kr per månad.  

Enligt 8 kap. 8 § socialtjänstlagen får minimibeloppet minskas om: 

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 

2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller 

3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. 
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2.1.2 Avgiftsutrymme 
Avgiftsutrymme är den inkomst som är kvar efter att förbehållsbeloppet har dragits 
av. Det kan vara så att den enskilde har negativt avgiftsutrymme, det vill säga inte 
har en inkomst som kommer upp till förbehållsbeloppet. Den enskilde betalar i så fall 
ingen avgift.  

2.1.3 Maxtaxa 
I 8 kap. 5 § socialtjänstlagen finns ett högkostnadsskydd, som vanligtvis kallas för 
maxtaxa. Den enskildes avgifter får för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift, 
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Omsorg på vård- 
och omsorgsboende räknas som hemtjänst.  

Den enskildes avgifter för boende i vård- och omsorgsboende i de fall 
boendekostnaden inte ska fastställas som hyra får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.  

För 2022 är maxtaxan för hemtjänst, dagverksamhet och patientavgift 2170 kr per 
månad. För boende i vård- och omsorgsboende är maxtaxan 2229 kr per månad.  

2.2 Hemtjänst i ordinärt boende 
Avgift för hemtjänst ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Avgiften för 
hemtjänst ska vara skälig och inte överstiga kommunens självkostnader. 

Vid införande av ny taxa 2002 beslutades att taxan för hemtjänst i ordinärt boende 
skulle vara baserad på sex omsorgsnivåer som var kopplade till 15 inkomstnivåer. 
Den enskildes avgift bestämdes av antal omsorgstillfällen per vecka eller antal 
timmar per månad. 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt boende reviderades av kommunfullmäktige 2013-
06-12, § 85. En av orsakerna till revideringen var att den nya avgiftskonstruktionen 
skulle vara lättare att förklara för den enskilde. Genom revideringen förenklades 
avgiftssystemet, och de sex omsorgsnivåerna och 15 inkomstnivåerna ersattes av en 
timtaxa. För att underlätta en årlig uppräkning av timtaxan bestämdes att timtaxan 
skulle vara 10 % av maxtaxan.  

2.3 Matdistribution 
Avgift för hemtjänst i samband med matdistribution ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 
§ socialtjänstlagen. Avgift för maten i sig ingår inte i maxtaxan, utan i den enskildes 
minimibelopp. Den enskilde kan dock ha rätt till ett större minimibelopp på grund av 
ökade kostnader för kost.  

2014-12-09, § 211, beslutade kommunfullmäktige att införa en separat avgift för 
matdistribution. Syftet var att förtydliga för den enskilde vad priset var för att få mat 
utkörd till bostaden. Avgiften består av timtaxa hemtjänst 5 min/dag samt 
portionspris.  
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Nämnden för Vård & Omsorg beslutade 2020-04-15, § 21, att införa digitala inköp 
av dagligvaror i hemtjänsten. Under 2022 kommer matdistributionen i kommunal 
regi att avvecklas och brukare kommer istället beställda både dagligvaror och 
måltider online från dagligvaruhandeln. Förslaget är därför att avgiften för 
matdistribution tas bort och att den enskilde istället debiteras timtaxa hemtjänst för 
den tid som hemtjänsten hjälper den enskilde att beställa, leverera mat och packa upp 
mat.  

2.4 Matportion lägenhet i anslutning 
I samband med en omorganisation av de särskilda boendena 2011 blev ett antal 
lägenheter som tidigare hade varit särskilt boende ordinärt boende. Enligt en 
tjänsteskrivelse daterad 2011-10-04 beslutade förvaltningsledningen att de brukare 
som då hade ett beslut om äldreboende och ett middagsabbonnemang skulle få 
reducerad avgift på matportionen. Avgiften beräknades som 1/30 av kostnaden för 
ordinarie middagsabbonnemang.  

Det har inte varit möjligt att hitta när förvaltningsledningen beslutade om avgiften, 
dock skedde omstruktureringen av dåvarande Äldreomsorgs boenden 2011 så 
beslutet borde vara fattat någon gång 2011. Nämnden för Vård & Omsorg har räknat 
upp avgiften 2019-11-13, § 127, 2020-10-26, § 87 och 2021-10-20, § 94.  

Idag finns inga brukare som betalar avgiften för matportion lägenhet i anslutning, 
och förslaget är därför att avgiften tas bort eftersom den har tjänat sitt syfte.  

2.5 Avlösning i hemmet 
Idag är de första 16 timmarna av avlösning i hemmet avgiftsfria, därefter tillämpas 
timtaxa hemtjänst. Avlösning är inte reglerat i taxan från 2002 och det har inte varit 
möjligt att hitta vilken instans (kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltning) som 
har beslutat om att avlösning ska vara avgiftsfritt de första 16 timmarna. De första 16 
timmarna har dock varit avgiftsfria sedan 2005 eller tidigare.  

Då revideringen inte syftar till att ändra taxorna i sak föreslås att avgift för avlösning 
förblir densamma som idag. Det är även vanligt att avlösning i hemmet är helt 
avgiftsfri eller avgiftsfri upp till ett visst antal timmar. Till exempel är avlösning 
avgiftsfritt i Göteborg och Halmstad. I Marks kommun är avlösning avgiftsfri upp till 
15 timmar i månaden.  

2.6 Trygghetslarm 
Trygghetslarm räknas som hemtjänst och ingår i maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen.  

Enligt taxa från 2002 tas avgift för trygghetslarm (kallades då trygghetstelefon) ut för 
äldre i ordinärt boende och i äldreboende. Avgiften var 150 kr per månad 
motsvarande 0,4 % av prisbasbeloppet.  
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Taxan reviderades av kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211. Orsaken till 
revideringen var att en ny upphandling för trygghetslarm hade genomförts, och 
kostnaden per brukare skulle bli 161 kr. I genomsnitt utförde hemtjänsten 500 
timmar omsorgsinsatser per månad vid larm, vilket var cirka 30 minuter/månad för 
varje brukare. För att kostnaden för trygghetslarm inte skulle avskräcka någon från 
att ansöka om trygghetslarm, valde de att debitera 15 minuter hemtjänst per månad 
per brukare. Avgiften var därför 161 kr, kostnad enligt upphandling, och 15 min 
timtaxa hemtjänst. 

Kommunfullmäktige valde 2017-06-15, § 94, att istället koppla avgiften för 
trygghetslarm till prisbasbeloppet för att göra det lättare att årligen räkna upp 
beloppet. Konstruktionen gör även att taxan inte behöver justeras vid ny 
upphandling. Sedan 2017 är avgiften för trygghetslarm 0,562 procent av 
prisbasbeloppet per månad. Timtaxa hemtjänst debiteras inte för utryckning och vård 
i anslutning till trygghetslarm.  

2.7 Vård- och omsorgsboende 
Avgift för omsorg på vård- och omsorgsboende räknas som hemtjänst och ingår i 
maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Som utgångspunkt betalar den enskilde 
hyra för lägenheten. Hyra ingår inte i maxtaxan.  

När kommunfullmäktige fattade beslut om taxorna 2002 fanns fler typer av vård- och 
omsorgsboenden än som finns idag. Beroende på typ av boende betalade den 
enskilde för mat, vård- och omsorgsavgift och trygghetstelefon (bytte senare namn 
till trygghetslarm). Det fanns olika typer av matabonnemang beroende på typ av 
vård- och omsorgsboende. 2002 fanns sjukhem, gruppboenden för dementa, 
servicehus och servicelägenheter (som senare kallades äldrelägenheter). Idag har 
Vård & Omsorg endast vård- och omsorgsboenden. För att få en plats på ett vård- 
och omsorgsboende krävs ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
och majoriteten av de boende har behov av dygnet runt vård och omsorg.  

Eftersom det fanns flera olika typer av boenden 2002 där de boende kunde ha olika 
behov av vård- och omsorg tillämpades samma avgiftskonstruktion som för 
hemtjänst i ordinärt boende. Boende på sjukhem och gruppboende för dementa 
betalade avgiften i vårdgrupp 6, det vill säga en avgift motsvarande maxtaxan. Idag 
betalar den enskilde en omsorgsavgift som motsvarar maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen.  
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2.8 Medflyttande make/sambo 
Nämnden för Äldreomsorg beslutade 2012-11-22, § 132, att om en medflyttande 
make/sambo inte har omsorgsbehov skulle hen debiteras en servicekostnad 
motsvarande 4 timmar timtaxa hemtjänst. Orsaken till avgiften var att utförarna fick 
ersättning för serviceinsatserna inköp, tvätt och mathantering.  

Medflyttande make/sambo omfattas dock inte av avgiftsreglerna i socialtjänstlagen, 
och kommunen får endast ta ut avgifter av medflyttande make/sambo enligt 
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen. Medflyttande kan själv ta hand 
om inköp och tvätt, och då det endast i undantagsfall går att laga mat i lägenheterna 
på vård- och omsorgsboendena betalar medflyttande helabonnemang mat.  

Då det saknas laglig grund för serviceavgiften är förslaget att avgiften avskaffas. 
Medflyttande make/sambo kommer fortsatt debiteras helabonnemang för mat, då det 
finns begränsade möjligheter att laga mat i lägenheterna på vård- och 
omsorgsboendena.  

2.9 Korttidsvistelse 
Avgift för omsorg vid korttidsvistelse omfattas av maxtaxan enligt 8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Avgift för mat vid korttidsvistelser omfattas inte av maxtaxan.  

Enligt taxa från 2002 var avgiften för korttidsvistelse 0,3 % av prisbasbeloppet. 
Avgiften avsåg hyra och mat. Vid vistelse som varade längre än tre veckor 
motsvarade avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet.  

Avgiften för korttidsvistelse reviderades 2012-02-07, § 13, av kommunfullmäktige. 
Avgiften reviderades eftersom det var otydligt varför avgiften höjdes efter tre veckor 
och avgiften behövde inte sällan jämkas då brukare inte hade möjlighet att betala full 
avgift. Den nya avgiften var istället 1/30 av taxa hemtjänst omsorgsnivå 6, det vill 
säga 1/30 av maxtaxan, samt 1/30 av helabonnemang mat per dag. Ankomstdygnet är 
avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.   

2.10 Dagomsorg  
Avgift för dagomsorg omfattas av maxtaxan enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. 
Avgift för mat vid dagomsorg omfattas inte av maxtaxan.  

Enligt taxa från 2002 var dagomsorgen avgiftsfri. 2014-12-09, § 211, beslutade 
kommunfullmäktige att en avgift skulle tas ut för dagomsorg. Motiveringen var att 
dagomsorg är en biståndsbedömd insats och att det ingår ett stort mått av omsorg i 
insatsen. Avgiften motsvarar 1/90 av maxtaxa.  

2.11 Patientavgift 
Patientavgift ingår i maxtaxan enligt 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen och 8 
kap. 5 § socialtjänstlagen.  
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Enligt taxa från 2002 var hälso- och sjukvården avgiftsfri.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14 § 31 att ta ut en patientavgift.  

Bakgrunden till beslutet är att den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats, 
och att det har skett en förskjutning av vårduppdraget från den regionala hälso- och 
sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Genom en överenskommelse 
med Region Halland ansvarar kommunen för att tillgodose behovet av hälso- och 
sjukvård för de som bor i ordinärt boende och inte kan ta sig till en vårdcentral för att 
få sina behov tillgodosedda.  

Avgiften infördes som ett abonnemang, för att undvika administrativa kostnader. 
Avgiften är 0,634 % av prisbasbeloppet. Avgiften tas ut av personer 19-34 år som är 
inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt personer 19-84 år som får 
enstaka besök från kommunens legitimerade personal.  

2.12 Bårtransport  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-06 § 197 att kommunen skulle ta ut avgift 
för bårtransport. Avgiften tas ut när transport av avlidna från vård- och 
omsorgsboende till bårhus ombesörjs av kommunen. Avgiften utgår från 
självkostnadsprincipen, vilket innebär att transportörens kostnad debiteras dödsboet.  

2.13 Nyttigheter 
2002 erbjöd Vård & Omsorg ett flertal olika månadsabonnemang på mat beroende på 
den enskildes behov.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16, § 97, om taxor för nyttigheter enligt 
följande: 

1. Mat, korttidsplats, 112 kronor per dygn (1/30 av ett helabonnemang på vård- 
och omsorgsboende) 

2. Mat, helabonnemang, vård- och omsorgsboende, 3363 kronor per månad 

3. Sondmat, helabonnemang, 3363 kronor per månad 

4. Lunch och fika, dagomsorg, 60 kronor per dag 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 95, att avgifterna för mat på 
korttidsplats, mat helabonnemang, sondmat, lunch och fika i dagomsorgen skulle 
räknas upp i enlighet med Service Måltiders prisjusteringar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-10, § 60, att avskaffa avgiften för sondmat i 
samband med att Region Halland och kommunerna ingick en överenskommelse 
rörande livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kommunen debiterar därmed 
inte längre avgift för sondmat, däremot reduceras matabonnemanget upp till 
högkostnadsskyddet för patienter med sondnäring. Vid enbart enteral nutrition 
debiteras den enskilde inte avgift för matabonnemang.   
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Vård & Omsorg tar även ut en avgift för hygienabonnemang. Den beräknas enligt 
självkostnadsprincipen samt moms.  

2.14 Avgiftsreducering 
Enligt taxa från 2002 reduceras avgiften i följande situationer: 

• Avgiften reduceras (antal frånvarodagar/30) om den enskilde senast en vecka 
i förväg anmält att hen avsäger sig insatser. Kravet på en veckas uppsägning 
gäller inte vid sjukhusvistelse eller liknande.  

• Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits 
(antal dagar/30). Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

• När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

• Hyra betalas enligt hyreskontrakt.  

• Abonnemangsavgift för mat reduceras vid frånvaro, från sjunde dagen upp till 
två veckor med 25 %, upp till tre veckor med 50 % samt upp till 4 veckor 
med 75 %.  

I förslag till ny taxa har strukturen för avgiftsreducering justerats. Generellt får 
enskilde avgiftsreducering om följande krav är uppfyllda: 

• Nytillkommen brukare betalar för den del av månaden som servicen mottagits 
(antal dagar/30). Nästkommande månad betalas enligt taxa.  

• När insatsen stadigvarande upphör betalas till och med sista hjälptillfället.  

Enskilda som får nutritionsprodukter får avgiftsreducering enligt nedan i enlighet 
med överenskommelse med Region Halland och beslut av kommunfullmäktige 2018-
04-10, § 60.  

• Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 
äter mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med 
sondnäring ska reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, 
dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

• Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 
använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen 
får nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart 
enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för 
matabonnemang. 

Boende på vård- och omsorgsboende får avgiftsreducering enligt nedan: 

• Vid oplanerad akut frånvaro som akut sjukhusvistelse görs avdrag från första 
dagen avseende omsorg och matkostnad. Ingen avgiftsreducering av 
hygienabonnemanget vid frånvaro. 
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• Vid planerad frånvaro som meddelas minst 7 dagar i förväg görs avdrag på 
matkostnaden från och med första frånvarodagen. Avgiften reduceras tidigast 
den 8e dagen efter att anmälan om planerad frånvaro inkommit. 

2.15 Sammanfattning 
Syftet med utredningen har varit att kartlägga Vård & Omsorgs taxor och att ta fram 
ett lättförståeligt taxedokument.  

Syftet har inte varit att föreslå några ändringar i sak, däremot så har utredningen lett 
fram till förslag om tre förändringar i sak: 

1. Avskaffande av avgift för matdistribution. Under året kommer 
matdistributionen i kommunal regi avvecklas och istället kommer enskilda 
handla genom dagligvaruhandeln.  

2. Avskaffande av avgift för matportion lägenhet i anslutning. Avgiften infördes 
2011 för en specifik grupp brukare i samband med omorganisering av de 
särskilda boendena. Det är ingen som idag betalar denna avgift och därför 
föreslås att avgiften tas bort.  

3. Avskaffande av serviceavgift. Avgiften infördes 2012 i samband med att det 
infördes en ny regel om medflyttande make/sambo. Det finns dock ingen 
laglig grund för avgiften och den behöver därför avskaffas.  
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§ 31 Dnr 2019-00846  
Antagande av taxa för patientavgifter inom hemsjukvården 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa för patientavgifter för hemsjukvård som utförs i 
ordinärt boende, att gälla från och med den 1 juli 2020, enligt följande: 

- Hemsjukvård (inskriven patient i kommunal hemsjukvård) 300 kronor per 
påbörjad månad. 

- Enstaka hembesök av legitimerad personal 300 kronor per påbörjad månad. 
- Avgiften betalas av personer som är mellan 19 och 84 år. 
- Avgiften ingår i det högkostnadsskydd kommunen tillämpar för insatser 

enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (200:453) samt enligt 17 kap. 8 § hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). 

- Månadsavgiften justeras från 2021 årligen till 0,634 procent av 
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (200:110). Avgiften avrundas 
till närmsta hela krontal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun tar inte ut någon avgift från den enskilde som får hemsjukvård 
utförd i det egna hemmet av kommunens personal, oavsett om insatserna ingår i det 
kommunala uppdraget eller ej. Kommunen har sedan flera år genom en 
överenskommelse med Region Halland även tagit på sig ansvar för att tillgodose 
behovet av hälso- och sjukvård för de som bor i ordinärt boende och som inte kan ta 
sig till en vårdcentral för att få sina behov tillgodosedda. 

Dagens möjligheter att bedriva avancerad hälso- och sjukvård i hemmiljö ger en 
förskjutning av vårduppdraget från sjukhusvården till den kommunala hälso- och 
sjukvården. Gruppen med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
har efter överenskommelsen med Region Halland ökat. 

I 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hemsjukvård. Där hänvisas även till 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-24, § 73 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 76 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-12 
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-11-13, § 130 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-10-18 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 60 

 

Rättelse av beslut om revidering av taxa för avgifter inom Vård & Omsorg; enteral 

nutrition (SärNär) 

KS/2017:475 1.2.1 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till 

följande lydelse: 

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende med 

endast sondnäring tas bort.  

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter 

mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska 

reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, dock endast upp till 

högkostnadsskyddet. 

Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas bort.  

Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som 

använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får 

nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet.  

Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för 

matabonnemang eller sondabonnemang 

Taxan gäller från och med den 1 maj 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2018, § 11, om ändring i taxan för 

vård- och omsorgsavgifter avseende enteral nutrition. På grund av ett förbiseende 

i behöver rättelse av taxebeslutet göras så att samtliga bestämmelser för 

beräkningen av avgifterna kommer med i fullmäktiges beslut. 

 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 83, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06, § 101, Förslag: 

Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till 

följande lydelse: Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och 

omsorgsboende med endast sondnäring tas bort. Avgiften för matabonnemang 

för individer på vård- och omsorgsboende som äter mat men tillgodoser hälften 

av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska reduceras i motsvarande 

mån som individen får sondnäring, dock endast upp till högkostnadsskyddet. 

Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas bort. Avgiften för 

matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som använder 

nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får 

nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral 

nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för matabonnemang eller 

sondabonnemang. Taxan gäller från och med den 1 maj 2018. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-26,  

Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 11 

 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 95 

 

Revidering av Taxa för avgifter inom Vård & Omsorg 2018; Frivilliga 
åtaganden 
KS/2017:184 1.2.1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande avgifter inom Vård & Omsorg ska 
gälla fr.o.m. den 1 januari 2018: 

1. Mat på korttidsplats, 123 kronor (kostnadsberäknas som 1/30 av ett 
helabonnemang) 

2. Mat, helabonnemang på särskilt boende, 3 681 kronor per månad 
3. Sondmat, helabonnemang, 3 681 kronor per månad 
4. Matportion i ordinärt boende, 64 kronor per portion 
5. Lunch och fika i dagomsorgen, 64 kronor per dag 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att avgifterna ska justeras i enlighet med 
Service Måltiders prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2019. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om årliga avgiftsjusteringar 
för dessa nyttigheter till Nämnden för Vård & Omsorg, med uppdrag till 
nämnden att återredovisa avgiftsjusteringarna till kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning 
Av 8 kap. 3 b-c § kommunallagen framgår att kommunen får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får inte ta ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Nämnden för Vård & Omsorg 
föreslår höjda avgifter fr.o.m. år 2018 för de nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller kommunmedlemmarna och som inte direkt följer av lagstiftning 
och biståndsbeslut. Matabonnemang på boenden, mat och fika på dagomsorgen 
är exempel på sådana nyttigheter. En matportion i ordinärt boende föreslås höjas 
från 60 kronor till 64 kronor. Ett helabonnemang av mat föreslås höjas från 3 363 
kronor till 3 681 kronor per månad.  
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Avgifterna föreslås att fr.o.m. år 2019 kopplas till Service Måltids årliga 
prisjusteringar. Syftet är att de avgifter som Vård & Omsorg tar ut av sina 
vårdtagare för nyttigheterna närmar sig de priser som förvaltningen betalar till 
Service Måltid.  
Kommunfullmäktige förslås vidare att delegera rätten att fatta beslut om årliga 
avgiftsjusteringar för dessa nyttigheter till Nämnden för Vård & Omsorg, med 
uppdrag till nämnden att återredovisa dessa avgiftsjusteringar till 
kommunfullmäktige. 
Samråd om taxan har skett i budgetberedningen. Kommunledningskontoret har 
inget ytterligare att tillföra ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, 2017-05-23, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 163 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-04 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-03-22, § 26 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-02-02 
 

Proposition 
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret specialist 
administration 
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§ 94 

 

Revidering av Taxa för avgifter inom Vård & Omsorg 2018; 
åtaganden enligt särskilda föreskrifter 
KS/2017:125 1.2.1 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Beräkning av avgiften för trygghetslarm ska kopplas till prisbasbeloppet 

fr.o.m. den 1 januari 2018 

2. Justering av avgiften för trygghetslarm ska ske per den 1 januari årligen 

om förändringar skett i prisbasbeloppet 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om årliga avgiftsjusteringar 

för trygghetslarm till Nämnden för Vård & Omsorg, med uppdrag till nämnden 

att återredovisa dessa avgiftsjusteringar till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 

Nämnden för Vård & Omsorg föreslår att avgiften för trygghetslarm ska kopplas 

till förändringarna i prisbasbeloppet fr.o.m. den 1 januari 2018. Trygghetslarm är 

en biståndsbeviljad insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelser om 

kommunens rätt att ta avgift från vårdtagare för sådan insats finns i 8 kap. 

socialtjänstlagen. Ca 700 personer berörs av avgiftshöjningen. 

Storleken på avgiften för trygghetslarm beräknas i dag på kostnaden enligt 

upphandlingen av tjänsten trygghetslarm + ¼ hemtjänsttaxan. Kopplingen till 

prisbasbeloppet vid justering av avgiften syftar till att förenkla och förtydliga 

sättet för beräkning av avgiften. Justering föreslås ske per den 1 januari varje år, 

om prisbasbeloppet har förändrats. Det gör det dessutom enklare att förklara 

avgiften för vårdtagaren. Flera av avgifterna inom Vård & Omsorg är redan 

knutna till prisbasbeloppet.  

Kommunfullmäktige förslås vidare att delegera rätten att fatta beslut om årliga 

avgiftsjusteringar för trygghetslarm till Nämnden för Vård & Omsorg, med 

uppdrag till nämnden att återredovisa dessa avgiftsjusteringar till 

kommunfullmäktige. 
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Samråd om taxan har skett i budgetberedningen. Kommunledningskontoret har 

inget ytterligare att tillföra ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2017-05-23, § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 162 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-04 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-03-22, § 9  

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2016-12-16 
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Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret specialist 

administration 
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§ 197 

 

Avgift för bårtransport 
KS/2016:339 1.2.1 

 

Beslut  

För sådan transport av avlidna i kommunens särskilda boendeformer, från 

äldreboendet till bårhus, som ombesörjs av kommunen, kommer en avgift tas ut 

med belopp motsvarande den kostnad transportören fakturerar.  

Kostnaden skall debiteras den avlidnes dödsbo. Beslutet ersätter tidigare Riktlinje 

och rutin för avgifter vid transport av avlidna, daterad 2014-01-08.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2017. 

 

Sammanfattning 

Vid dödsfall inom kommunens särskilda boendeformer svarar respektive 

kommun för transportkostnaden till bårhus om kommunen för egen del inte 

beslutat att debitera annan kostnad. 

I Kungsbacka kommun regleras ansvarsfördelningen i nuvarande riktlinjen, 

Riktlinje och rutin för avgifter vid transport av avlidna. I denna riktlinje anges att 

kommunen ansvarar för alla avlidna på särskilt boende där transport sker på bår 

och dödsboet ansvarar för alla avlidna på särskilt boende där närstående beslutat 

om kistläggning på boendet. 

År 2014 publicerade Svenska dagbladet en sammanställning över hur 

kommunerna hanterar kostnaderna för bårtransporter. Samtliga kommuner 

tillfrågades varav 131 stycken svarade. Av de svarande kommunerna är det 103 

kommuner (79 %) som skickar vidare fakturan till dödsboet medan 28 kommuner 

själva tar kostnaden. Med anledning av detta har förvaltningen för Vård & 

Omsorg tagit fram ett förslag som innebär att Kungsbacka kommun ändrar sitt 

avgiftsuttag i enlighet med riktlinjer i flertalet andra kommuner. 

Ärendet behandlades av nämnden för Vård & Omsorg den 25 maj, av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november och av kommunstyrelsen den 

15 november 2016. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2016-11-15, § 241 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-01, § 272 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-09-26 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2016-05-25, § 61 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2016-05-11 

Riktlinje och rutin för avgifter vid transport av avlidna, 2014-01-08 

 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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§ 98 
 

Maxtaxa enligt socialtjänsten, nämnden för Vård & Omsorg 
KS/2016:144 1.2.1 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa högsta månadsavgiften för 
omsorgsavgift, maxtaxa i enlighet med socialtjänstlagen och att taxejusteringar 
skall ske i enlighet med lagen och de justeringar som följer av prisbasbeloppets 
förändringar. 

Taxejusteringar ska ske den 1 januari varje år om förändringar skett i 
prisbasbeloppet.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om dessa ändringar till 
nämnden för Vård & Omsorg. Ändringarna ska redovisas till 
kommunfullmäktige. 
Sammanfattning 
Avgifter inom förvaltningen styrs av nationella riktlinjer, som träder i kraft den 1 
januari. I Kungsbacka har vi tidigare beslutat att taxejuteringarna för maxtaxan 
inom socialtjänsten ska äga rum den 1 mars. För att undvika/ minimera risken att 
kommunen bryter mot socialtjänstlagen behöver vi förändra så att även vi 
justerar taxorna den 1 januari eller vid annan tidpunkt om lagstiftningen 
förändras vid annan tidpunkt.  
Då taxorna styrs av socialtjänstlagen behöver förändringar som sker med 
anledning av förändrat basbelopp eller förändringar i lagstiftningen inte beslutas i 
kommunfullmäktige utan kan beslutas av nämnden.  

Enligt förslag kommer taxorna från och med den 1 juli att justeras i enlighet med 
ärende KS/2016:143. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-05-24 § 128 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17 § 142 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-22  
Nämnden för Vård & Omsorg, 2016-02-17, § 13 

Proposition 
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 
Beslutet skickas till 
VO, KLK; ekonomi, KKFFS 
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§ 179 
 

Förändring av förbehållsbeloppet vid avgiftsberäkning inom 
nämnden för Vård & Omsorg 
KS/2015:429 1.2.1 
Beslut 
Vid avgiftsberäkning för insatser för personer under 65 år höjs 
förbehållsbeloppet generellt med 10 procent. 

Nämnden för Vård & Omsorg får i särskilda fall göra individuella bedömningar 
av förbehållsbeloppets storlek vid avgiftsberäkningen. 

Sammanfattning 
Nämnden för Vård & Omsorg tar i sin avgiftsberäkning hänsyn till hur stort 
belopp en person som betalar avgift, får kvar att leva på. Detta regleras av hur 
stort förbehållsbeloppet är. Nämnden vill ha en generell höjning av 
förbehållsbeloppet med 10 procent för personer under 65 år. Det finns en 
hänvisning till en dom i förvaltningsrätten från 2015 som gäller yngre 
funktionshindrade. 

I vissa fall kan individuella beräkningar behöva göras, exempelvis om personer 
har hemmavarande barn/underhållsskyldighet. Ytterligare exempel är när 
personer har andra stadigvarande utgifter, som avgift till god man/förvaltare. 

Detta beslut är en justering av fullmäktiges beslut från 2002 § 144 där det 
beslutades följande: 

”Kommunfullmäktige fastställer miniminivån för personer under 65 år till att 
vara upp till 10 % högre än vad som föreskrivs i lagen. En individuell prövning 
skall alltid göras” 

Justeringen innebär att ta bort kravet om individuell prövning. 

Förvaltningsrättens dom 
Förvaltningsrätten avgjorde i dom 20 juli 2015 en överklagan avseende 
beräkning av avgiftsutrymme vid avgift för boendestöd. Förvaltningsrätten 
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upphävde de överklagade besluten och hänvisade ärendet åter till nämnden för ny 
handläggning.  

Avseende minimibeloppet konstaterar rätten att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det 
som fram går i 7 § 8 kap socialtjänstlagen. Förbehållsbeloppen 2015 är 5 023 kr 
för ensamstående, 4 245 kr för makar/sammanboende. Rätten hänvisar till den 
statliga Avgiftsutredningen (SOU 1995:35), där regeringen bedömde att yngre 
funktionshindrades minimibelopp bör beräknas till en nivå som överstiger äldres 
med upp till 10 procent.   

Förvaltningsrätten konstaterar också att en person med hemmavarande barn bör 
ha ett högre förbehållsbelopp för barnets dagliga livsföring. 

Kontakt har tagits med ett antal kommuner. Majoriteten har förhöjt 
förbehållsbelopp med 10 procent för personer under 65 år samt förhöjt enligt 
Konsumentverkets beräkningar vid hemmavarande barn/underhållsskyldighet för 
barn.  

Ett likalydande förslag om förändring av förbehållsbeloppet finns även för 
nämnden för Funktionsstöd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2015-11-17 § 294 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-11-10, § 291  
Tjänsteskrivelse, 2015-10-30  
Nämnden för Vård & Omsorg, 2015-10-21, § 58  

Förvaltningen för Vård & Omsorg, tjänsteskrivelse, 2015-09-01 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 

Beslutet skickas till 
VO 
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Expedierat/bestyrkt

§ 211

Införande av nya avgifter inom Äldreomsorgen från och med år 2015
KS/2014:46
Beslut
Från och med 1 mars 2015 införs nya avgifter för trygghetslarm, dagomsorg och 
matdistribution, i enlighet med förslag från nämnden för Äldreomsorg, § 3/14.
De nya avgifterna fastställs för trygghetslarm 206 kronor/månad, dagomsorg 20 
kronor/dag, samt för utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Samtliga avgifter 
förändras utifrån prisbasbeloppet som fastställs varje höst.
Sammanfattning
Kungsbacka kommun har ett avgiftssystem för hemtjänstinsatser och boenden på 
särskilt boende som beslutades av kommunfullmäktige 2002 med kompletterande 
förändringar 2012 och 2013.
De nya avgifterna föreslås bli enligt följande, trygghetslarm 206 kronor/månad, 
dagomsorg 20 kronor/dag samt utkörning av lunchmat 15 kronor/dag. Samtliga 
avgifter förändras utifrån prisbasbeloppet som fastställs varje höst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2014-11-18, § 266
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-10-28, § 312
Tjänsteskrivelse, 2014-10-15
Nämnden för Äldreomsorg 2014-01-30, § 3
Nämnden för Äldreomsorg tjänsteskrivelse 2014-01-07
Nämnden för Äldreomsorg utredning tjänsteskrivelse 2013-12-15 
Anförande 
Anförande hålls av Maria Rasmussen (V), Kristina Karlsson (C), Roger Larsson 
(KB) och Marianne Kierkemann (M).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet.
Beslutet skickas till
ÄO, SEEK, KKFFS 



ÄO13-00024/75 

Diariet 
Nämden 
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Verksamhetschefer: 
Ann-Helen Svensson 
Björn Gunnarsson 
Elisabeth Sjögren 
Leif Elmered 













KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-09-27 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 220 Dnr 2022-00286 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för direktupphandling, daterade 
2022-08-25.  

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för direktupphandling behöver uppdateras med anledning av en lagändring 
som trädde i kraft i februari 2022. Revideringen är av mindre karaktär och gäller i 
huvudsak beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt en upphandlings 
värdeberäkning. 

Ett förtydligande avseende dokumentation har också införts i riktlinjerna för att 
särskilja dokumentationsplikt i lagens mening och kommunens gällande rutiner för 
dokumentation av inköp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 281 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Riktlinjer för direktupphandling, 2022-08-25 
Nämnden för Service, 2022-03-17, § 26 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 281 Dnr 2022-00286 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för direktupphandling, daterade 
2022-08-25.  

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, 
upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för direktupphandling behöver uppdateras med anledning av en lagändring 
som trädde i kraft i februari 2022. Revideringen är av mindre karaktär och gäller i 
huvudsak beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt en upphandlings 
värdeberäkning. 

Ett förtydligande avseende dokumentation har också införts i riktlinjerna för att 
särskilja dokumentationsplikt i lagens mening och kommunens gällande rutiner för 
dokumentation av inköp. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Riktlinjer för direktupphandling, 2022-08-25 
Nämnden för Service, 2022- 03.17, § 26 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-06-23 
Diarienummer 

KS 2022-00286 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet och internkontroll 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för direktupphandling, daterade 2022-08-25.  

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, upphör samtidigt 
att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för direktupphandling behöver uppdateras med anledning av en lagändring som trädde i kraft 
i februari 2022. Revideringen är av mindre karaktär och gäller i huvudsak beskrivningen av 
direktupphandlingsgräns samt en upphandlings värdeberäkning. 

Ett förtydligande avseende dokumentation har också införts i riktlinjerna för att särskilja 
dokumentationsplikt i lagens mening och kommunens gällande rutiner för dokumentation av inköp. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Riktlinjer för direktupphandling, 2022-08-25 
Nämnden för Service, 2022- 03.17, § 26 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Service ansvarar för att styrdokumenten för inköp hålls aktuella. I februari 2022 trädde 
så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna i kraft. Regelförändringarna omfattar upphandlingar 
vars värde understiger det så kallade tröskelvärdet och medför att Kungsbackas Riktlinjer för 
direktupphandling behöver uppdateras. Revideringen är av mindre karaktär och gäller i huvudsak 
beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt en upphandlings värdeberäkning.  
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I kommunstyrelsens beredning av ärendet har ett förtydligande avseende dokumentation införts i 
riktlinjerna för att särskilja dokumentationsplikt i lagens mening och kommunens gällande rutiner för 
dokumentation av inköp. 

Nämnden för Service har gjort en konsekvensbedömning ur barnrätts- och barnperspektiv och 
konstaterar att revidering av riktlinjen i sig inte har konsekvenser för barn. Påverkan kan uppstå i 
samband med att specifika upphandlingar genomförs och det är då förvaltningarna och dess 
verksamheter som ansvarar för att genomföra en prövning i enlighet med gällande rutiner.  

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Riktlinjer för 
direktupphandling 
Dessa riktlinjer kompletterar såväl 
upphandlingslagarna nedan som  
Policy för inköp och Riktlinjer för inköp 
 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)  
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)  
Lag (2011:1029) på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)  
  

Dokumentegenskaper: Titel: Riktlinjer för direktupphandling, Förslag Nämnden för Service 2022-03-
17 § 26 och kommunledningskontoret 2022-08-25 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 9 mars 2021 § 30, KS 2020-00379 

Gäller från: 2021-03-09 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 | info@kungsbacka.se 
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
www.kungsbacka.se  
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1. Definitioner 

1.1 Direktupphandling  
Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.  

1.2 Upphandlande myndighet 
Kungsbacka kommun är att betrakta som en upphandlande myndighet. 
Kontraktsförbindelser avser därmed Kungsbacka kommun som helhet, oavsett till 
vilken verksamhet upphandlingen har genomförts. Det betyder att den juridiska 
personen som ingår avtal är kommunen, separata avtal för specifika verksamheter 
(förvaltningar) kan göras men det är ändå kommunen som ingår avtalet.   

1.3 Direktupphandlingsgräns 
Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt 
fastställt tröskelvärde eller fastställd procent av tröskelvärdet. 
 
Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om 
tröskelvärden för offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling 
(SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen. 
 

2 Genomförande av direktupphandling    
Det är tillåtet att direktupphandla när kommunen saknar avtal inom området och det 
som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Ofta är 
det köp som inte är av återkommande karaktär och som är unikt för den egna 
verksamheten.  
 
Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens 
direktupphandlingar av varor eller tjänster av liknande slag räknas ihop. Hela 
avtalets löptid ska räknas med, inklusive eventuella optioner och förlängnings-
klausuler, även om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om en 
upphandling delats upp i flera olika avtal, ska räknas med. 
 
En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma 
under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en 
planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas 
samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte. Om värdet av alla 
delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste 
upphandling genomföras enligt ett annonserat förfarande.   
 
Verksamheten ska därför säkerställa att köp inom området inte sker eller har skett 
hos annan förvaltning. 
 

2.1 Handläggning av direktupphandlingar  
 Verksamheterna handlägger själva köp där värdet understiger 

direktupphandlingsgränsen. 
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 Förvaltningen för Service Inköp lämnar stöd i de fall köpet kräver reglering 
genom avtal. Sådana regleringar kan röra sekretess i upphandlad 
verksamhet eller att ett avtal, även av lågt värde, som kan utgöra risk med 
hänsyn till kommunens ansvar för välfärd. Detta ska meddelas potentiella 
leverantörer i samband med att offert inhämtas, eftersom villkor är ofta är 
kostnadsdrivande.  

 
2.1.1 Dokumentation 

 
 Köp under 100 000 kronor omfattas inte av dokumentationsplikten enligt 

upphandlingslagarna men ska ändå följa Kungsbackas rutiner för 
dokumentation av direktupphandlingsprocessen, se 2.1.  

 Köp över 100 000 kronor ska alltid dokumenteras. Kommunens 
överväganden till inköpsbeslutet och annat av betydelse ska anges.  

 Vid upphandling av koncessioner enligt LUK (lagen om upphandling av 
koncessioner) finns undantag eftersom en nedre beloppsgräns saknas. 
Dokumentation ska således alltid ske.   

  
  

Upplysningar 
 
Det är nämnden som beslutar om inköp. Det framgår av respektive nämnds 
delegeringsförteckning, attestordning eller motsvarande dokument om och vilken 
befattningshavare som får besluta om inköp och till vilka belopp.  
 
Verksamheternas dokumenthanteringsplaner ska innehålla hur bevarande av denna 
typ av handlingar ska ske.  
 
Den inköpande förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som har skett 
genom direktupphandling.   
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direktupphandling 
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1. Definitioner 

1.1 Direktupphandling  
Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.  

1.2 Upphandlande myndighet  
Kungsbacka kommun är att betrakta som en upphandlande myndighet. 
Kontraktsförbindelser avser därmed Kungsbacka kommun som helhet, oavsett till 
vilken verksamhet upphandlingen har genomförts. Det betyder att den juridiska 
personen som ingår avtal är kommunen, separata avtal för specifika verksamheter 
(förvaltningar) kan göras men det är ändå kommunen som ingår avtalet.   

1.3 Tröskelvärde  
Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om 
tröskelvärden för offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling 
(SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen. I detta värde ska 
samtliga eventuella optioner och förlängningsklausuler ingå. Värdet beräknas 
genom att samtliga av myndighetens köp av varor/tjänster av samma slag räknas 
ihop. Beräkningen ska utgå ifrån hela avtalets löptid även om det överstiger ett år.  
 
Kommentar: Informationen under punkten återfinns under nya punkten 1.3 
Direktupphandlingsgräns samt punkt 2 Genomförande av direktupphandling  
 

1.4 3 Direktupphandlingsgräns  
Direktupphandlingsgränsen är en i upphandlingslagarna fastställd procentsats av 
tröskelvärdet.    
 
Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt 
fastställt tröskelvärde eller fastställd procent av tröskelvärdet. 
 
Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om 
tröskelvärden för offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling 
(SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen. 
 
Kommentar: Första meningen har ersatts med en ny enligt första stycket. Andra 
stycket är flyttat från tidigare punkt 1.3. 
 

2 Genomförande av direktupphandling    
Det är tillåtet att direktupphandla när kommunen saknar avtal inom området och det 
som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Ofta är 
det köp som inte är av återkommande karaktär och som är unikt för den egna 
verksamheten.  
 
Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens 
direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma liknande slag räknas ihop. 
 
Kommentar: Begreppet "samma" har ersatts av begreppet "liknande". 
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Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år liksom värdet 
av delavtal, om en upphandling delats upp i flera olika avtal.  
 
Hela avtalets löptid ska räknas med, inklusive eventuella optioner och 
förlängningsklausuler, även om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om 
en upphandling delats upp i flera olika avtal, ska räknas med. 
 
Kommentar: Meningen har ersatts enligt ovan. 
 
En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma 
under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en 
planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas 
samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte. Om värdet av alla 
delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste 
upphandling genomföras enligt ett annonserat förfarande.   
 
Verksamheten ska därför säkerställa att köp inom området inte sker eller har skett 
hos annan förvaltning. 
 

2.1 Handläggning av direktupphandlingar  
  

 Verksamheterna handlägger själva köp 
där värdet understiger direktupphandlingsgränsen.   
 Förvaltningen för Service Inköp lämnar stöd i de fall köpet kräver reglering 

genom avtal. Sådana regleringar kan röra sekretess i upphandlad 
verksamhet eller att ett avtal, även av lågt värde, som kan utgöra risk med 
hänsyn till kommunens ansvar för välfärd. Detta ska meddelas potentiella 
leverantörer i samband med att offert inhämtas, eftersom villkor är ofta är 
kostnadsdrivande.  

 
2.1.1 Dokumentation 

 
 Köp under 100 000 kronor kräver ingen dokumentation. 
 Köp under 100 000 kronor omfattas inte av dokumentationsplikten enligt 

upphandlingslagarna men ska ändå följa Kungsbackas rutiner för 
dokumentation av direktupphandlingsprocessen, se 2.1.  
 
Kommentar: Dokumentation ska ske enligt särskilda rutiner. 
 

 Köp över 100 000 kronor ska alltid dokumenteras. Kommunens 
överväganden till inköpsbeslutet och annat av betydelse ska anges.  

 Vid upphandling av koncessioner enligt LUK (lagen om upphandling av 
koncessioner) finns undantag eftersom en nedre beloppsgräns saknas. 
Dokumentation ska således alltid ske.   

  
  

Upplysningar 
 
Det är nämnden som beslutar om inköp. Det framgår av respektive nämnds 
delegeringsförteckning, attestordning eller motsvarande dokument om och vilken 
befattningshavare som får besluta om inköp och till vilka belopp.  
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Verksamheternas dokumenthanteringsplaner ska innehålla hur bevarande av denna 
typ av handlingar ska ske.  
 
Den inköpande förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som har skett 
genom direktupphandling.   
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Nämnden för Service Datum  

2022-03-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 26 Dnr 2022-00038 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling   

Beslut 
Nämnden för Service antar nedan revideringar avseende Riktlinjer för 
direktupphandling, beslutat av Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30, och 
översänder det till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 februari 2022 trädde förenklingsregler i upphandlingslagarna i kraft. 
Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda området, 
med andra ord upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet enligt 
Tillkännagivande av tröskelvärden för offentlig upphandling (SFS). Förändringarna 
har medfört dels omstrukturering av och förändring i redan befintliga bestämmelser, 
dels att ett antal nya bestämmelsen har tillkommit.  

Med anledning av reglerförändringarna krävs viss revidering av Riktlinjer för 
direktupphandling, antagen av Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen 
är av mindre karaktär och avser i huvudsak förändring i sak vad gäller beskrivningen 
av direktupphandlingsgräns samt upphandlings värdeberäkning. Revideringen 
innebär även viss omflyttning av enstaka stycken eller meningar.  

 
Riktlinjer för direktupphandling  
 
Den 9 mars 2021 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för direktupphandling, i 
samband med arbetet med policy och riktlinjer för inköp. Riktlinjerna genomgick inför 
beslut en revidering i syfte att göra dessa neutrala i förhållande till justeringar av 
tröskelvärdena, organisationsoberoende samt mer kortfattade. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, datum liksom ovan, uppdragit åt nämnden för 
Service att ansvara för dokumentets aktualitet och vid behov ta initiativ till 
förändringar.  
 
Nämnden för Service initierar härmed förändring. Revideringen följer av lagändring 
och är till sin karaktär av mindre art i förhållande till Riktlinjer för direktupphandling 
i helhet. Ändringen är inte av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
 
Förenklingsregler  
 
Den 1 februari 2022 har så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna trätt i 
kraft.1 Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda 
området.  
                                                
1 Se prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk  
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Nämnden för Service Datum  

2022-03-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Med andra ord upphandlingar vars värde understiger det tröskelvärde som fastställs 
av Regeringen, som publiceras av svensk författningssamling i Tillkännagivande av 
tröskelvärden för offentlig upphandling (SFS)). Tröskelvärdet justeras vartannat år av 
Europeiska unionen. 
 
De nya reglerna påverkar främst lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
lag (2011:46) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag 
(2011:1029) om upphandling på försvars och säkerhetsområdet (LUFS). Tidigare 
reglering i 19 kap. LOU, 19 kap. LUF samt 15 kap. LUFS har ersatts av två nya 
kapitel: ett för annonspliktiga upphandling och ett för direktupphandling. 
Det övergripande syftet med förändringarna är att göra reglerna enklare, både vad 
gäller utformning och innehåll. Regelverket innehåller numera bara de regler som är 
nödvändiga för att ge upphandlade myndigheter ramar och de regler som krävs för att 
skydda leverantörerna. Exempel på regelförändring, utöver vad som redogörs för 
nedan och som påverkar Riktlinjer för direktupphandling, är att kravet på att använda 
ett visst upphandlingsförfarande såsom förenklat förfaranden har utgått.  
 
Förändringarna innebär att direktupphandlingsgränserna för upphandling av varor, 
tjänster och byggentreprenader, i stället för en fastställd procentsats av tröskelvärdet, 
numera regleras genom ett fast belopp. Beloppen uppgår till 700 000 kronor enligt 
LOU, respektive 1, 2 miljoner kronor enligt LUF respektive LUFS. Vidare har 
direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjts 
kraftigt, för LOU:s del i dagsläget till cirka 7,8 miljoner kronor (fastställt 
tröskelvärde). Exempel på sådana tjänster är hälsovård och socialtjänster, hotell- och 
restaurangtjänster och juridiska tjänster. Direktupphandlingsgränsen enligt lag 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner uppgår som tidigare till fem procent av 
fastställt tröskelvärde.  
 
Regelförändringarna innebär även att upphandlande myndigheter från och med 1 
februari ska tillämpa reglerna i 5 kapitlet LOU respektive LUF vid beräkning av 
upphandlingars värde. Det finns därmed inte längre en skyldighet att inkludera under 
räkenskapsåret tidigare genomförda direktupphandlingar av ”samma slag” vid 
uppskattning av en direktupphandlingens värde. Enligt nuvarande reglering ska dock 
värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt av ”liknande slag” som regelbundet 

återkommer, eller som ska förnyas inom en viss tid, inkluderas i värdeberäkningen 
av en upphandling. Vidare gäller alltjämt förbudet mot att dela upp en upphandling i 
syfte att kringgå bestämmelserna om annonspliktiga upphandlingar. 
 
 
Revideringsbehov  
 
Med anledning av ovan krävs viss revidering av Riktlinjer för direktupphandling, 
antagen av Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen är av mindre 
omfattning och avser i huvudsak förändring i sak vad gäller beskrivningen av 
direktupphandlingsgräns samt beräkning av direktupphandlingars värde. 
Revideringen innebär även omstrukturering av vissa enstaka stycken och meningar.  
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Nämnden för Service Datum  

2022-03-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Punkten 1.4 Direktupphandlingsgräns 
Texten utgår och ersätt med följande:  
”Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt 

fastställt tröskelvärde eller fastställd procent av tröskelvärdet.  
 
Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om 
tröskelvärden för offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling 
(SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen.” 
 
Punkten 2 Genomförande av direktupphandling  
Stycke två utgår och ersätts med följande:  
”Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens 
direktupphandlingar av varor eller tjänster av liknande slag räknas ihop. Hela avtalets 
löptid ska räknas med, inklusive eventuella optioner och förlängningsklausuler, även 
om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om en upphandling delats upp i 
flera olika avtal, ska räknas med.” 
 
Med anledning av revideringsbehovet enligt ovan har viss omflyttning av stycken 
eller meningar blivit nödvändigt, dock utan att medföra förändring i sak. Bland annat 
har tidigare punkten 1.3 Tröskelvärde utgått och informationen har integrerats i 
reviderad punkt 1.3 Direktupphandlingsgräns (tidigare punkten 1.4 
Direktupphandlingsgräns).  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Riktlinjer för direktupphandling med revideringar 2022-03-17 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 
Riktlinjer för direktupphandling beslutad av Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 
(KS 2020-00379) 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-03-03 
Diarienummer 

SE 2022-00038 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling   
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar nedan revideringar avseende Riktlinjer för direktupphandling, beslutat av 
Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30, och översänder det till Kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 februari 2022 har så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna trätt i kraft. 
Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda området, med andra ord 
upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet enligt Tillkännagivande av tröskelvärden för 
offentlig upphandling (SFS). Förändringarna har medfört dels omstrukturering av och förändring i 
redan befintliga bestämmelser, dels att ett antal nya bestämmelsen har tillkommit.  
 
Med anledning av reglerförändringarna krävs viss revidering av Riktlinjer för direktupphandling, 
antagen av Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen är av mindre karaktär och avser i 
huvudsak förändring i sak vad gäller beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt upphandlings 
värdeberäkning. Revideringen innebär även viss omflyttning av enstaka stycken eller meningar.  
 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som 
indirekt berör barn. Revideringen av riktlinjen innehåller inte specifika delar som direkt och/eller 
indirekt kommer att påverka barn, dock uppstår påverkan i samband med att specifika upphandlingar 
genomförs. Vid större beslut ska förvaltningarna och dess verksamheter genomföra en prövning av 
barnets bästa samt dokumentera konsekvenserna av barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra 
dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras inför beslut i verksamheterna.     
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 
Riktlinjer för direktupphandling beslutad av Kommunfullmäktige 2021-03-09 § 30 (KS 2020-00379) 
Riktlinjer för direktupphandling med revideringar 2022-03-17 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Riktlinjer för direktupphandling  
 
Den 9 mars 2021 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för direktupphandling, i samband med arbetet 
med policy och riktlinjer för inköp. Riktlinjerna genomgick inför beslut en revidering i syfte att göra 
dessa neutrala i förhållande till justeringar av tröskelvärdena, organisationsoberoende samt mer 
kortfattade. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut, datum liksom ovan, uppdragit åt nämnden för Service att ansvara för 
dokumentets aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.  
 
Nämnden för Service initierar härmed förändring. Revideringen följer av lagändring och är till sin 
karaktär av mindre art i förhållande till Riktlinjer för direktupphandling i helhet. Ändringen är inte av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
 
Förenklingsregler  
 
Den 1 februari 2022 har så kallade förenklingsregler i upphandlingslagarna trätt i kraft.1 
Regelförändringarna omfattar uteslutande det så kallade icke direktivstyrda området. Med andra ord 
upphandlingar vars värde understiger det tröskelvärde som fastställs av Regeringen, som publiceras av 
svensk författningssamling i Tillkännagivande av tröskelvärden för offentlig upphandling (SFS)). 
Tröskelvärdet justeras vartannat år av Europeiska unionen. 
 

                                                
1 Se prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk  
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De nya reglerna påverkar främst lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2011:46) om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2011:1029) om upphandling på försvars och 
säkerhetsområdet (LUFS). Tidigare reglering i 19 kap. LOU, 19 kap. LUF samt 15 kap. LUFS har 
ersatts av två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandling och ett för direktupphandling. 
Det övergripande syftet med förändringarna är att göra reglerna enklare, både vad gäller utformning 
och innehåll. Regelverket innehåller numera bara de regler som är nödvändiga för att ge upphandlade 
myndigheter ramar och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. Exempel på regelförändring, 
utöver vad som redogörs för nedan och som påverkar Riktlinjer för direktupphandling, är att kravet på 
att använda ett visst upphandlingsförfarande såsom förenklat förfaranden har utgått.  
 
Förändringarna innebär att direktupphandlingsgränserna för upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader, i stället för en fastställd procentsats av tröskelvärdet, numera regleras genom ett 
fast belopp. Beloppen uppgår till 700 000 kronor enligt LOU, respektive 1, 2 miljoner kronor enligt 
LUF respektive LUFS. Vidare har direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda 
tjänster höjts kraftigt, för LOU:s del i dagsläget till cirka 7,8 miljoner kronor (fastställt tröskelvärde). 
Exempel på sådana tjänster är hälsovård och socialtjänster, hotell- och restaurangtjänster och juridiska 
tjänster. Direktupphandlingsgränsen enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner uppgår 
som tidigare till fem procent av fastställt tröskelvärde.  
 
Regelförändringarna innebär även att upphandlande myndigheter från och med 1 februari ska tillämpa 
reglerna i 5 kapitlet LOU respektive LUF vid beräkning av upphandlingars värde. Det finns därmed 
inte längre en skyldighet att inkludera under räkenskapsåret tidigare genomförda direktupphandlingar 
av ”samma slag” vid uppskattning av en direktupphandlingens värde. Enligt nuvarande reglering ska 
dock värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt av ”liknande slag” som regelbundet återkommer, eller 

som ska förnyas inom en viss tid, inkluderas i värdeberäkningen av en upphandling. Vidare gäller 
alltjämt förbudet mot att dela upp en upphandling i syfte att kringgå bestämmelserna om 
annonspliktiga upphandlingar. 
 
 
Revideringsbehov  
 
Med anledning av ovan krävs viss revidering av Riktlinjer för direktupphandling, antagen av 
Kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Revideringen är av mindre omfattning och avser i huvudsak 
förändring i sak vad gäller beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt beräkning av 
direktupphandlingars värde. Revideringen innebär även omstrukturering av vissa enstaka stycken och 
meningar.  
 
Punkten 1.4 Direktupphandlingsgräns 
Texten utgår och ersätt med följande:  
”Direktupphandlingsgränsen är ett i upphandlingslagarna fastställt belopp alternativt fastställt 

tröskelvärde eller fastställd procent av tröskelvärdet.  
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Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om tröskelvärden för 
offentlig upphandling som publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Tröskelvärdet justeras 
vartannat år av Europeiska unionen. ” 
 
Punkten 2 Genomförande av direktupphandling  
Stycke två utgår och ersätts med följande:  
”Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens direktupphandlingar av varor 

eller tjänster av liknande slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, inklusive eventuella 
optioner och förlängningsklausuler, även om det är längre än ett år. Även värdet av delavtal, om en 
upphandling delats upp i flera olika avtal, ska räknas med.” 
 
Med anledning av revideringsbehovet enligt ovan har viss omflyttning av stycken eller meningar blivit 
nödvändigt, dock utan att medföra förändring i sak. Bland annat har tidigare punkten 1.3 Tröskelvärde 
utgått och informationen har integrerats i reviderad punkt 1.3 Direktupphandlingsgräns (tidigare 
punkten 1.4 Direktupphandlingsgräns).  
 
 

Lovisa Eld      Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Inköp 
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§ 30 Dnr 2020-00379 
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21. 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling 
med tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i  
§ 185/2018 om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att gälla.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens 
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för 
inköp samt av Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska 
skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan 
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är 
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår 
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten. 

Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se 
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för 
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att 
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i 
kommunens alla inköpsprocesser.  

Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska 
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan 
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett 
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och 
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 64 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30 
Policy för inköp, 2020-12-21 
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Riktlinjer för inköp, 2020-12-21 
Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21 
Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 
Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17 
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185 
Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009 
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i  
§ 164/2009 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för 

direktupphandling 

Dessa riktlinjer kompletterar såväl 

upphandlingslagarna nedan som  

Policy för inköp och Riktlinjer för 

inköp. 

 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)  
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)  
Lag (2011:1029) på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)  
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Riktlinjer för direktupphandling 

1 Definitioner  

  

1.1 Direktupphandling  

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.  
 

1.2 Upphandlande myndighet  

Kungsbacka kommun är att betrakta som en upphandlande myndighet. Kontraktsförbindelser avser därmed 
Kungsbacka kommun som helhet, oavsett till vilken verksamhet upphandlingen har genomförts. Det betyder 
att den juridiska personen som ingår avtal är kommunen, separata avtal för specifika verksamheter 
(förvaltningar) kan göras men det är ändå kommunen som ingår avtalet.   

  
1.3 Tröskelvärde  

Tröskelvärdet är det värde som fastställs av Regeringen i Tillkännagivande om tröskelvärden för offentlig 
upphandling som publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Tröskelvärdet justeras vartannat år 
av Europeiska unionen. I detta värde ska samtliga eventuella optioner och förlängningsklausuler ingå. Värdet 
beräknas genom att samtliga av myndighetens köp av varor/tjänster av samma slag räknas ihop. Beräkningen 
ska utgå ifrån hela avtalets löptid även om det överstiger ett år.  
 

1.4 Direktupphandlingsgräns  

Direktupphandlingsgränsen är en i upphandlingslagarna fastställd procentsats av tröskelvärdet.    
 
 
2 Genomförande av direktupphandling    

Det är tillåtet att direktupphandla när kommunen saknar avtal inom området och det som ska köpas har ett 
värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Ofta är det köp som inte är av återkommande karaktär 
och som är unikt för den egna verksamheten.  

 

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla kommunens direktupphandlingar av varor eller 
tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år 
liksom värdet av delavtal, om en upphandling delats upp i flera olika avtal.  
 

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under 
direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera 
olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten 
eller inte. Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste 
upphandling genomföras enligt ett annonserat förfarande.   
 
Verksamheten ska därför säkerställa att köp inom området inte sker eller har skett hos annan förvaltning. 
 
2.1 Handläggning av direktupphandlingar  

  
 Verksamheterna handlägger själva köp där värdet understiger direktupphandlingsgränsen.   
 Förvaltningen för Service Inköp lämnar stöd i de fall köpet kräver reglering genom avtal. Sådana 

regleringar kan röra sekretess i upphandlad verksamhet eller att ett avtal, även av lågt värde, som kan 
utgöra risk med hänsyn till kommunens ansvar för välfärd. Detta ska meddelas potentiella 
leverantörer i samband med att offert inhämtas, eftersom villkor är ofta är kostnadsdrivande.  
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Riktlinjer för direktupphandling 

2.1.1 Dokumentation 

 
 Köp under 100 000 kronor kräver ingen dokumentation.  
 Köp över 100 000 kronor ska alltid dokumenteras. Kommunens överväganden till inköpsbeslutet 

och annat av betydelse ska anges.  
 Vid upphandling av koncessioner enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) finns 

undantag eftersom en nedre beloppsgräns saknas. Dokumentation ska således alltid ske.   
  
  

Upplysningar 
 
Det är nämnden som beslutar om inköp. Det framgår av respektive nämnds delegeringsförteckning, 
attestordning eller motsvarande dokument om och vilken befattningshavare som får besluta om inköp och till 
vilka belopp.  
 
Verksamheternas dokumenthanteringsplaner ska innehålla hur bevarande av denna typ av handlingar ska 
ske.  
 
Den inköpande förvaltningen ansvarar fullt ut för uppföljning av avtal som har skett genom 
direktupphandling.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 9 mars 2021 § 30, KS 2020-

00379 

Gäller från: 9 mars 2021 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för direktupphandling 
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§ 221 Dnr 2022-00518 
Inrättande av priset Kungsbackas olympier 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas olympier. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för Kungsbackas olympier, daterade 2022-08-
24 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för 
Kungsbacka olympier till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till 
kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & 
Fritids befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för och delar ut ett flertal priser och stipendier 
till föreningar och enskilda som utöver olika former av idrotter eller har gjort en stor 
insats för förenings- eller idrottsverksamhet i kommunen. 

I september 2021 inrättade kommunfullmäktige ett antal nya priser som på olika sätt 
uppmärksammar idrottsutövares prestationer. Efter ett initiativ från Magdalena 
Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) vill nämnden för Kultur & Fritid nu inrätta ett 
nytt pris och även revidera riktlinjerna för priset Kungsbackas mästare så att priset 
Kungsbackas mästare kan delas ut även till idrottare som tävlar i VM respektive EM, 
men inte vann en medalj. 

Det nya priset Kungsbackas olympier vill nämnden kunna tilldela olympier med 
Kungsbackaanknytning. Gåvan som den som erhåller priset får, föreslås vara det 
samma som för Kungsbackas mästare. 

Nämnden för Kultur & Fritid har enligt delegering från kommunfullmäktige rätt att 
revidera riktlinjerna för Kungsbackas mästare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 282 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Riktlinjer för Kungsbackas olympier, 2022-08-24 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-05-12, § 38 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 2022-02-15 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, 2021-09-07 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 115 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 282 Dnr 2022-00518 
Inrättande av priset Kungsbackas olympier 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas olympier. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för Kungsbackas olympier daterade 2022-08-24 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för 
Kungsbacka olympier, till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till 
kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & 
Fritids befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för och delar ut ett flertal priser och stipendier 
till föreningar och enskilda som utöver olika former av idrotter eller har gjort en stor 
insats för förenings- eller idrottsverksamhet i kommunen. 

I september 2021 inrättade kommunfullmäktige ett antal nya priser som på olika sätt 
uppmärksammar idrottsutövares prestationer. Efter ett initiativ från Magdalena 
Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) vill nämnden för Kultur & Fritid nu inrätta ett 
nytt pris och även revidera riktlinjerna för priset Kungsbackas mästare så att priset 
Kungsbackas mästare kan delas ut även till idrottare som tävlar i VM respektive EM, 
men inte vann en medalj. 

Det nya priset Kungsbackas olympier vill nämnden kunna tilldela olympier med 
Kungsbackaanknytning. Gåvan som den som erhåller priset får, föreslås vara det 
samma som för Kungsbackas mästare. 

Nämnden för Kultur & Fritid har enligt delegering från kommunfullmäktige rätt att 
revidera riktlinjerna för Kungsbackas mästare. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Riktlinjer för Kungsbackas olympier, 2022-08-24 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-05-12, § 38 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 2022-02-15 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, 2021-09-07 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, § 115 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-08-23 
Diarienummer 

KS 2022-00518 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Inrättande av priset Kungsbackas olympier 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas olympier. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för Kungsbackas olympier daterade 2022-08-24 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för Kungsbacka 
olympier, till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga 
budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för och delar ut ett flertal priser och stipendier till föreningar 
och enskilda som utöver olika former av idrotter eller har gjort en stor insats för förenings- eller 
idrottsverksamhet i kommunen. 

I september 2021 inrättade kommunfullmäktige ett antal nya priser som på olika sätt uppmärksammar 
idrottsutövares prestationer. Efter ett initiativ från Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) vill 
nämnden för Kultur & Fritid nu inrätta ett nytt pris och även revidera riktlinjerna för priset 
Kungsbackas mästare så att priset Kungsbackas mästare kan delas ut även till idrottare som tävlar i 
VM respektive EM, men inte vann en medalj. 

Det nya priset Kungsbackas olympier vill nämnden kunna tilldela olympier med 
Kungsbackaanknytning. Gåvan som den som erhåller priset får, föreslås vara det samma som för 
Kungsbackas mästare. 

Nämnden för Kultur & Fritid har enligt delegering från kommunfullmäktige rätt att revidera 
riktlinjerna för Kungsbackas mästare. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Riktlinjer för Kungsbackas olympier, 2022-08-24 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-05-12, § 38 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 2022-02-15 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, 2021-09-07 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, § 115 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för priset 

Kungsbackas olympier 

Ett pris som uppmärksammar olympier med 

anknytning till Kungsbacka  

 

Bakgrund 

Priset Kungsbackas olympier uppmärksammar idrottsutövare med Kungsbackaanknytning som deltagit i ett 
olympiskt spel, individuellt eller i lag. Priset har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som 
instiftades redan 1975 och delas årligen ut av kommunfullmäktige. 

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas olympier är antingen: 
a. medlem i Kungsbackaförening  
b. bosatt i Kungsbacka kommun 
c. fostrad i en Kungsbackaförening 

och har som enskild eller genom lag deltagit som tävlande i ett olympiskt spel. 
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person. 
3. Det åligger föreningarna/atleterna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till 

priset. 
4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna utse pristagare. 
5. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämndens för Kultur 

& Fritid ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Bedömningsvillkor 

Priset delas ut till idrottare med Kungsbackaanknytning, som deltagit som tävlande i ett olympiskt spel som 
ägt rum 2020 eller senare.  

Nomineringsprocess 

Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  
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Riktlinjer för priset Kungsbackas olympier 

Övriga villkor 

Gåvan pristagarna får är den samma som delas ut inom kategorin Kungsbackas mästare, och ska utformas 
lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 38 Dnr 2022-00049 
Initiativärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att:  

* godkänna förvaltningens svar och därmed anse initiativet vara uppfyllt.  

* föreslå Kommunfullmäktige att inrätta priset Kungsbackas olympier med 
tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för prisets utdelande. 

* riktlinjerna för Kungsbackas mästare justeras, där kategorin OS-mästare tas bort. 
OS-deltagare med anknytning till Kungsbacka ska fortsättningsvis hänvisas till priset 
Kungsbackas olympier. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkom med initiativärende 2022-02-16: 

 

Sommaren 2021 bjöd på många härliga idrottshändelser. För många av oss var 
Olympiska spelen i Tokyo höjdpunkten. Vi njöt av de fina idrottsinsatserna som våra 
svenska deltagare bjöd oss på. Som Kungsbackabor njöt vi extra av vår egen 
kommuns deltagare och deras extraordinära insatser. 

Ganska nyligen togs nya priser fram, vilka ska delas ut från kommunen till 
framgångsrika idrottare. Ett av priserna är ”Kungsbackas mästare”. Detta pris delas 

ut till personer som är bosatta i kommunen som vunnit något mästerskap, individuellt 
eller i lag. Enligt de kriterier som gäller för detta pris är våra olympier, trots sina 
fantastiska prestationer, inte kvalificerade. 

Våra Kungsbackaolympier i somras var Fridolina Rolfö som spelade fram Sverige 
till ett fantastiskt OS-silver i fotboll, seglaren Fredrik Bergström som liksom 
Fridolina tävlade till sig ett silver och som tredje olympier har vi Kungsbackasonen 
Erik Persson som tog sig till OS-final på 200 m bröstsim. 

Ingen av dessa enastående idrottare kvalificerar sig genom sin OS-insats till något av 
Kungsbackas priser, hur fantastiska insatser de än gjorde! 

I somras missade Kungsbacka kommun att fira dessa atleter med buller och bång, så 
som sig bör. Dock har tåget inte gått och vi har fortfarande chansen. Samtliga 
pristagare för 2021 kommer att firas och prisas den 17 september 2022. Vi kan då 
också inkludera våra olympier. 

Socialdemokraterna i Kungsbacka vill därför att: 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi kan fira våra 
Kungsbackaolympier från OS i Tokyo med pompa och ståt den 17 september 2022. 

 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade 2022-02-17 att förvaltningen för Kultur & 
Fritid fick i uppdrag att bereda ärendet.  
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Förvaltningen för Kultur & Fritid föreslår att olympier med Kungsbackaanknytning 
kan tilldelas priset Kungsbackas olympier, och på så vis hyllas för sina prestationer. 
Att enbart ta sig till ett olympiskt spel är en extraordinär insats, anser både 
förvaltningen och Hallands Idrottsförbund. Kungsbackas olympier blir en 
avknoppning från priset Kungsbackas mästare, och gåvan föreslås vara den samma. 
Riktlinjerna för Kungsbackas mästare behöver därför ses över och kategorin 
olympiska spel behöver plockas bort. OS-deltagare ska fortsättningsvis hänvisas till 
priset Kungsbackas olympier. Förvaltningen föreslår också, i dialog med Hallands 
idrottsförbund, att de redan beslutade riktlinjerna för Kungsbackas mästare fortsätter 
att gälla för idrottare som tävlar i VM respektive EM, där en guldmedalj är kravet för 
att erhålla priset.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare, 2022-02-
16 
Beslut-202100279-KS-§115, 2021-09-17 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 
 



 
 

Datum 

2022-02-16 
Diarienummer 

KFT 2022-00049 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Väckt ärende - Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att förvaltningen för Kultur & Fritid ges i uppdrag att bereda 
ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkommer med initiativärende: 
 
Sommaren 2021 bjöd på många härliga idrottshändelser. För många av oss var Olympiska spelen i 
Tokyo höjdpunkten. Vi njöt av de fina idrottsinsatserna som våra svenska deltagare bjöd oss på. Som 
Kungsbackabor njöt vi extra av vår egen kommuns deltagare och deras extraordinära insatser. 

Ganska nyligen togs nya priser fram, vilka ska delas ut från kommunen till framgångsrika idrottare. 
Ett av priserna är ”Kungsbackas mästare”. Detta pris delas ut till personer som är bosatta i 

kommunen som vunnit något mästerskap, individuellt eller i lag. Enligt de kriterier som gäller för 
detta pris är våra olympier, trots sina fantastiska prestationer, inte kvalificerade. 

Våra Kungsbackaolympier i somras var Fridolina Rolfö som spelade fram Sverige till ett fantastiskt 
OS-silver i fotboll, seglaren Fredrik Bergström som liksom Fridolina tävlade till sig ett silver och som 
tredje olympier har vi Kungsbackasonen Erik Persson som tog sig till OS-final på 200 m bröstsim. 

Ingen av dessa enastående idrottare kvalificerar sig genom sin OS-insats till något av Kungsbackas 
priser, hur fantastiska insatser de än gjorde! 

I somras missade Kungsbacka kommun att fira dessa atleter med buller och bång, så som sig bör. 
Dock har tåget inte gått och vi har fortfarande chansen. Samtliga pristagare för 2021 kommer att firas 
och prisas den 17 september 2022. Vi kan då också inkludera våra olympier. 

 

Socialdemokraterna i Kungsbacka vill därför att: 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi kan fira våra Kungsbackaolympier 
från OS i Tokyo med pompa och ståt den 17 september 2022. 
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Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira alla kommande 
olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell idrottsprestation att helt enkelt ta sig 
till OS. 

Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira kommande 
idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som t ex EM och VM. 

 

Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare      

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Väckt ärende – initiativ, 2022-02-16 

 

 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef   



 

     

2022-02-15 

Kungsbackas olympier och mästerskapsdeltagare 

Sommaren 2021 bjöd på många härliga idrottshändelser. För många av oss var Olympiska 

spelen i Tokyo höjdpunkten. Vi njöt av de fina idrottsinsatserna som våra svenska deltagare 

bjöd oss på. Som Kungsbackabor njöt vi extra av vår egen kommuns deltagare och deras 

extraordinära insatser. 

Ganska nyligen togs nya priser fram, vilka ska delas ut från kommunen till framgångsrika 

idrottare. Ett av priserna är ”Kungsbackas mästare”. Detta pris delas ut till personer som är 

bosatta i kommunen som vunnit något mästerskap, individuellt eller i lag. Enligt de kriterier som 

gäller för detta pris är våra olympier, trots sina fantastiska prestationer, inte kvalificerade. 

Våra Kungsbackaolympier i somras var Fridolina Rolfö som spelade fram Sverige till ett 

fantastiskt OS-silver i fotboll, seglaren Fredrik Bergström som liksom Fridolina tävlade till sig ett 

silver och som tredje olympier har vi Kungsbackasonen Erik Persson som tog sig till OS-final på 

200 m bröstsim. 

Ingen av dessa enastående idrottare kvalificerar sig genom sin OS-insats till något av 

Kungsbackas priser, hur fantastiska insatser de än gjorde! 

I somras missade Kungsbacka kommun att fira dessa atleter med buller och bång, så som sig 

bör. Dock har tåget inte gått och vi har fortfarande chansen. Samtliga pristagare för 2021 

kommer att firas och prisas den 17 september 2022. Vi kan då också inkludera våra olympier. 

 

Socialdemokraterna i Kungsbacka vill därför att: 

 Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi kan fira våra 

Kungsbackaolympier från OS i Tokyo med pompa och ståt den 17 september 2022. 

 Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira alla 

kommande olympier (inte bara de som tar guld), då det är en exceptionell 

idrottsprestation att helt enkelt ta sig till OS. 

 Förvaltningen för Kultur och Fritid tar fram ett förslag på hur vi i framtiden ska fira 

kommande idrottsliga framgångar och prestationer även inom andra mästerskap som t 

ex EM och VM. 

 

Magdalena Sundqvist (S), ledamot 

Gert Svensson (S), ledamot 

Ingela Hansson (S), ersättare 

Per Gunnarsson (S), ersättare    
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Riktlinjer för priset Kungsbackas 
mästare 
Ett pris som uppmärksammar mästare med 
anknytning till Kungsbacka  
 

Bakgrund 
Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett mästerskap, individuellt eller i 
lag och som tävlar i en Kungsbackaförening. Priset har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som 
instiftades redan 1975 och delas årligen ut av kommunfullmäktige. 

Allmänna bestämmelser 
1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen: 

a. medlem i Kungsbackaförening  
b. bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening utanför Kungsbacka 

och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt mästerskap eller nått en ännu större framgång. 
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person. 
3. Det åligger föreningarna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till priset. 
4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna utse pristagare. 
5. Utdelning av priset sker årligen under nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av 

nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Bedömningsvillkor 
Med mästerskap eller större framgång räknas: 

- Officiellt Mästerskap för till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna organisationer sanktionerade av RF 
- Svensk Skolmästare 
- Svensk Juniormästare 
- Svensk Mästare 
- Nordisk Mästare 
- Europamästare 
- Världsmästare 
- OS mästare 

Med vinst som avser innevarande år 
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Riktlinjer för priset Kungsbackas mästare 

Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska 
vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. 

Nomineringsprocess 
Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. 

Övriga villkor 
Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

Priset delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunfullmäktige Datum  

2021-09-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 115 Dnr 2021-00279 
Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom 
nämnden för Kultur- och Fritids ansvarsområde 

Beslut 
Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom nämnden för Kultur & Fritids 
verksamhetsområde: Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt 
Idrottstipendiet. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11. 

Kommunfullmäktige ändrar namn på priset Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas 
mästare och antar riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-06-15. 

Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt riktlinjer för Ledarstipendium, 
daterade 2021-06-15, med den ändringen att sista meningen i riktlinjerna ändras så 
att orden ”per person” stryks. 

Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och Ledarstipendiet upphör därmed 
att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för 
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, Kungsbackas 
mästare och Ledarstipendium, till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till 
kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & 
Fritids befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier 
som nämnden delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid 
delat ut priser och stipendier men har under flera år inte har kunnat utse några 
pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller 
nominerade. 

Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier 
som delas ut. Syftet med översynen har förutom att modernisera priserna och 
stipendierna varit att synliggöra dem så att de får en större effekt för pristagaren, 
kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 217 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-05-26 
Riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-05-20, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-02-18, § 6 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 222 Dnr 2022-00415 
Ny förbundsordning och samverkansavtal för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Räddningstjänsten 
Storgöteborg enligt bilaga 1, daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2, daterad 2022-05-12, att gälla från och med den 1 
januari 2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg 
enligt bilaga 3, daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till samverkansavtal 
enligt bilaga 4, daterad 2022-05-12, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och 
Tjörn 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 
sex medlemskommuner. Räddningstjänstförbundet bildades 1993 då Göteborg och 
Mölndal började samverka genom bildandet av Räddningstjänstförbundet i Göteborg 
och Mölndal. Därefter har Kungsbacka kommun (1997), Härryda kommun (1999), 
Partille kommun (1999) och Lerums kommun (2007) anslutit sig till förbundet.  

Lilla Edets kommun, Tjörns kommun och Stenungsunds kommun har vid tiden kring 
månadsskiftet januari, februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap 
i RSG. Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och 
extrainsatta medlemssamråd. 

Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella kommunerna att ingå 
i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda ärendet för att 
möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att anslutas till RSG 
den 1 januari 2023 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 
anslutning till RSG, har RSG föreslagit att var och en av medlemskommunerna och 
de ansökande kommunerna tar ställning till ett beslutsförslag som är formulerat så att 
kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan ansluta till RSG oaktat Stenungsunds 
kommuns slutliga ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 303 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Bilaga 1: Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, 2022-
05-12 
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Bilaga 2: Förslag till avtal mellan Bilaga 2 - Förslag till avtal mellan kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Bilaga 3: Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
2022-05-12 
Bilaga 4: Bilaga 4 - Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten 
genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsfullmäktige, 2022-05-11, § 10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 303 Dnr 2022-00415 
Ny förbundsordning och samverkansavtal för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Räddningstjänsten 
Storgöteborg enligt bilaga 1 daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2 daterad 2022-05-12, att gälla från och med den 1 
januari 2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund. 

Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg 
enligt bilaga 3 daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till samverkansavtal 
enligt bilaga 4 daterad 2022-05-12, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och 
Tjörn.  

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen.  

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 
sex medlemskommuner. Räddningstjänstförbundet bildades 1993 då Göteborg och 
Mölndal började samverka genom bildandet av Räddningstjänstförbundet i Göteborg 
och Mölndal. Därefter har Kungsbacka kommun (1997), Härryda kommun (1999), 
Partille kommun (1999) och Lerums kommun (2007) anslutit sig till förbundet.  

Lilla Edets kommun, Tjörns kommun och Stenungsunds kommun har vid tiden kring 
månadsskiftet januari, februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap 
i RSG. Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och 
extrainsatta medlemssamråd. 

Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella kommunerna att ingå 
i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda ärendet för att 
möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att anslutas till RSG 
den 1 januari 2023 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 
anslutning till RSG, har RSG föreslagit att var och en av medlemskommunerna och 
de ansökande kommunerna tar ställning till ett beslutsförslag som är formulerat så att 
kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan ansluta till RSG oaktat Stenungsunds 
kommuns slutliga ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
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Bilaga 1 Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, 2022-
05-12 
Bilaga 2 Förslag till avtal mellan Bilaga 2 - Förslag till avtal mellan kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Bilaga 3 - Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, 2022-05-12 
Bilaga 4 - Bilaga 4 - Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten 
genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsfullmäktige, 2022-05-11, § 10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Godkännande av ny förbundsordning och samverkansavtal för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 
1 daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2 daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 3 
daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4 daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och Tjörn.  

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst 
inom kommunen.  

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av sex 
medlemskommuner. Räddningstjänstförbundet bildades 1993 då Göteborg och Mölndal började 
samverka genom bildandet av Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har 
Kungsbacka kommun (1997), Härryda kommun (1999), Partille kommun (1999) och Lerums kommun 
(2007) anslutit sig till förbundet.  

Lilla Edets kommun, Tjörns kommun och Stenungsunds kommun har vid tiden kring månadsskiftet 
januari, februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap i RSG. Ärendet har beretts 
politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta medlemssamråd. 

Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella kommunerna att ingå i RSG och har 
gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund att anslutas till RSG den 1 januari 2023 
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Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om anslutning till 
RSG, har RSG föreslagit att var och en av medlemskommunerna och de ansökande kommunerna tar 
ställning till ett beslutsförslag som är formulerat så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan ansluta 
till RSG oaktat Stenungsunds kommuns slutliga ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Bilaga 1 Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, 2022-05-12 

Bilaga 2 Förslag till avtal mellan Bilaga 2 - Förslag till avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom 
räddningstjänsten genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 

Bilaga 3 - Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 

Bilaga 4 - Bilaga 4 - Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, 2022-05-12 

Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteskrivelse 2022-05-06 

Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsfullmäktige, 2022-05-11, § 10 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av sex 
medlemskommuner. Lilla Edets kommun, Tjörns kommun och Stenungsunds kommun har ansökt om 
medlemskap i RSG. 

Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal 
räddningstjänst såsom förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering 
av resurser, talar för att RSG ska bli ett större förbund genom att låta fler kommuner bli medlemmar i 
kommunalförbundet.  

Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta medlemssamråd. 
Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella kommunerna att ingå i RSG och har 
gett RSG i uppdrag att under 2022 bereda ärendet för att möjliggöra för att Lilla Edets kommun, 
Tjörns kommun och Stenungsunds kommun kan ansluta sig till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att 
behandla ärendet innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats.  
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Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om anslutning till 
RSG, har RSG formulerat förslag till beslut så att Lilla Edets respektive Tjörns kommun kan ansluta 
oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 

Beräkning av medlemsavgift 
Medlemsavgiften består av två delar, medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet och medlemsavgift 
för pensionskostnader. I det följande avses medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet. 

År 2017 beslutade medlemskommunerna att anta en ny beräkningsmodell för medlemsavgiften 
avseende räddningstjänstverksamhet. Tidigare medlemsavgifter för respektive kommun byggde på 
beslut om avgiftens storlek vid tillfället då kommunen anslöts till förbundet. 

Syftet med den nya beräkningsmodellen var att skapa en transparent och enkel modell för 
finansieringen av förbundet och modellen skulle vara möjlig att tillämpa vid eventuell utökning av 
förbundet.  

I fördelningsmodellen vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart för Göteborgs kommun 
samman. Grundavgiften för Göteborgs kommun motiveras av dess specifika riskbild avseende 
storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och infrastruktur samt hamnar och industrier varav 
ett antal klassificeras som farlig verksamhet. 

Beräkningarna i modellen utgår från 16 500 kronor per kvadratkilometer landareal, 442 kronor per 
invånare samt 75 miljoner kronor i grundavgift för Göteborgs Stad. I beräkningsunderlaget används 
uppgifter från Statistiska centralbyrån per 2015-11-01 för folkmängd och per 2015-01-01 för landareal. 

Beräkningen av medlemsavgiften för de nya medlemskommunerna har gjorts med avseende på antal 
invånare och landareal enligt beskriven modell (se punkt 3.4.1). Beloppet har därefter räknats upp till 
samma nivå som 2022 års medlemsavgift.  

Grundavgift har bedömts motiverat för Stenungsunds kommun utifrån dess specifika riskbild med 
industri klassificerad som farlig verksamhet, motsvarande fallet med Göteborgs kommun. 

Medlemssamrådet har enats om att grundavgiften för Stenungsunds kommun ska uppgå till 10 
miljoner kronor. Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet enligt budget 2022 för de sex befintliga 
kommunerna summeras med ovan nämnda beräknade avgifter i 2022 års nivå för de anslutande 
kommunerna.  

Det totala beloppet avseende medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet per kommun ger därmed 
respektive kommuns procentuella andel i förbundet. 
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Medlemskommunernas andel av kommunalförbundet motsvarar:  

Kommun  Andel  
Göteborg  64,35 % 
Mölndal  6,03 % 
Kungsbacka  8,91 % 
Partille  3,39 % 
Härryda  4,11 % 
Lerum  4,36 % 
Stenungsund  4,78 % 
Tjörn  1,89 % 
Lilla Edet  2,18 % 
Totalt  100 % 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg med anledning av att kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund har ansökt om medlemskap 

1. Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige överlämnar till 

medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta följande  

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn 

och Stenungsund. 

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 

och Tjörn. 

2. Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 

sex medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt 

om medlemskap i RSG.  

Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på 

kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav 

och skärpta krav på optimering av resurser talar för att RSG ska bli ett större förbund 

genom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 

kommunerna att ingå i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda 

ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att 

anslutas till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir 

klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats. 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 

anslutning till RSG har beslutet formulerats så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan 

ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
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3. Ärendet 

3.1 Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för 

räddningstjänst inom kommunen. RSG är ett kommunalförbund organiserat med 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige idag bestående av kommunerna Göteborg, 

Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Räddningstjänstförbundet bildades 

1993 då Göteborg och Mölndal började samverka genom bildandet av 

Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har kommunerna 

Kungsbacka (1997), Härryda (1999), Partille (1999) och Lerum (2007) anslutits till 

förbundet.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har vid tiden kring månadsskiftet 

januari/februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap i RSG. De tre 

kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den kommunala 

räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF).  

Under 2020 och 2021 mottog RSG intresseanmälningar om medlemskap i RSG från var 

och en av kommunerna i SBRF. Ett uppdrag att utreda och bedöma förutsättningarna 

för ett eventuellt medlemskap i RSG för dessa kommuner har pågått inom RSG under 

året 2021 och slutfördes i december 2021 då resultatet av utredningen presenterades i 

en rapport. 

SBRF har under en tid haft ökande utmaningar inom området ledning och styrning av 

verksamheten vilket medförde att organisationen under 2021 försattes i ett akut behov 

av stöttning från RSG. RSG har sedan dess lämnat stöd bland annat genom 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) där vissa av SBRF:s 

uppgifter helt eller delvis utförs av RSG genom att RSG tillhandahåller vissa 

befattningar/funktioner och vid behov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning.  

Trender i omvärlden pekar i riktning mot större regioner både inom statliga 

myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organisering av 

räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska grannländer. Förändringar i 

omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal 

räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta 

krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att 

inriktningen för RSG ska vara att bli ett större förbund genom att låta fler kommuner 

bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Rent operativt samverkar kommunerna i RSG och SBRF tillsammans med andra 

räddningstjänster i närområdet sedan den 1 oktober 2019, i vad som idag benämns 

Västra Räddningsregionen (”VRR-samverkan”). Denna samverkan regleras 

huvudsakligen i två avtal. Genom avtal om samverkan vid räddningstjänst uppnås ett 

ömsesidigt resursutnyttjande inom hela VRR-området. Genom avtal om larmning och 

ledning tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till SBRF och ansluter SBRF till 

RSG:s ledningscentral. 

  



 

 

3(12) 
 

 

3.2 Ärendets politiska beredning 

3.2.1 Formalia 
Av RSG:s Förbundsordning framgår följande. 

16 § Inträde av ny medlemskommun  

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 

kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om 

anslutning av ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också 

beslutar om de justeringar av förbundsordningen som kan föranledas av att ny 

medlemskommun inträder i kommunalförbundet. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om 

ekonomi och verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Ansökan om medlemskap ska enligt 16 § i förbundsordningen beredas inom RSG och 

behandlas av RSG:s förbundsfullmäktige för att därefter beslutas av respektive 

medlemskommun. I 11 § regleras medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 

och inom ramen för detta finns ett forum som kallas medlemssamråd. Vid samrådet 

deltar respektive medlemskommun med två representanter vardera, oftast 

kommunalråd. Från RSG medverkar förbundsstyrelsens presidium inklusive 

tjänstepersoner i RSG såsom förbundsdirektör och räddningschef.  

3.2.2 Beredning i medlemssamrådet 
Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Den 28 oktober 2021 hölls medlemssamråd där frågan om utökat 

förbund diskuterades och RSG:s medlemssamråd uttryckte en vilja att välkomna de 

aktuella kommunerna att ingå i RSG. Detta resulterade i att ett gemensamt extra 

medlemssamråd hölls den 2 december 2021 mellan RSG och SBRF:s 

medlemskommuner där en tydlig och politisk viljeinriktning och samsyn till fördjupad 

samverkan mellan RSG och kommunerna i SBRF framkom. Samsyn rådde att under 

2022 fortsätta bereda ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 

Stenungsund att anslutas till RSG senast den 1 januari 2023. Samtliga mötesdeltagare 

var överens om vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir klar under innevarande 

mandatperiod.  

3.2.3 Ärendets gång 
Som ovan nämnts inkom medlemsansökningar från samtliga tre kommuner kring 

månadsskiftet januari/februari 2022.  

För att möjliggöra beslutsfattande hos RSG:s medlemskommuner under innevarande 

mandatperiod togs en tidplan med korta hålltider fram.  

• Förbundsstyrelse 10 februari 2022 

• Extrainsatt medlemssamråd 10 mars 

• Extrainsatt medlemssamråd och gemensamt medlemssamråd  

(RSG och SBRF) 23 mars 
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• Medlemssamråd 7 april 

• Förbundsstyrelse 21 april 

• Extra förbundsstyrelse och extra förbundsfullmäktige 11 maj 

• Beslut hos medlemskommunerna maj-okt 

• Datum för anslutning den 1 januari 2023 
 

Den 10 februari 2022 utsåg förbundsstyrelsen (FS) en politisk beredningsgrupp inför 

beslut om utökat kommunalförbund främst för att bereda frågan kring politisk 

representation i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Gruppen bestod av Anders 

Hyllander, ordförande FS (M), Lisa Andersson, vice ordförande FS (M) samt Ingrid 

Andreae, ledamot FS (S). Utgångspunkten har varit att ändra så lite som möjligt i 

förbundsordningen, att tillämpa nu gällande principer för exempelvis politisk 

organisation och representation samt medlemsavgiftens beräkning.  

Den politiska representationen som föreslås i förbundsordningen har beretts genom 

arbetsgruppen och sedan behandlats i medlemssamrådet där man kommit till samsyn. 

Vid det extrainsatta gemensamma medlemssamrådet den 23 mars 2022 presenterade 

RSG:s medlemssamråd förslaget till politisk sammansättning samt även 

medlemsavgifterna för de tre kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund. Därefter 

har Tjörn och Lilla Edet uttalat att de kvarstår med sina respektive 

medlemsansökningar. Stenungsund har ännu inte tagit ställning till om de vill kvarstå 

med sin medlemsansökan men planerar för ett beslut i KS den 9 maj 2022 och KF den 

12 maj 2022. Senare kommer beslut om anslutning fattas.  

Vid medlemssamrådet den 7 april 2022 fick RSG i uppdrag att gå vidare med ärendet 

enligt den ovan presenterade tidplanen samt att möjliggöra för kommunerna Tjörn och 

Lilla Edet att ansluta, även för det fall Stenungsunds kommun inte skulle fatta beslut 

om att ansluta till RSG. 

3.2.4 Alternativt förslag till beslut 
Viss osäkerhet råder således gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut 

om anslutning till RSG. Frågan har aktualiserats hur RSG ska agera i förhållande till 

kommunerna Tjörn och Lilla Edet för det fall Stenungsund beslutar att inte ansluta till 

RSG. Detta diskuterades vid medlemssamrådet den 7 april och vid samrådet rådde 

samsyn kring önskan om att ha ett alternativt beslutsförslag innebärandes en 
anslutning av Tjörn och Lilla Edet oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i 

frågan. 

3.3 Anslutning av nya medlemmar 

3.3.1 Utredningsuppdrag 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn har i december 2020 och Stenungsunds kommun har 

i juni 2021 inkommit med var sin intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. 

De tre kommunerna har, som nämnts ovan, sedan 1 januari 2017 organiserat den 

kommunala räddningstjänstverksamheten i det gemensamma kommunalförbundet 

SBRF. I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns kommun även 

utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av kommunalförbundet SBRF är 

påbörjad. 
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Förbundsdirektör Lars Klevensparr fick av RSG:s förbundsstyrelse i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund och utsåg Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för 

utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget skulle bedöma förutsättningarna för ett 

medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns och Stenungsunds kommuner och belysa för- 

och nackdelar av en förbundsutökning ur ett brett perspektiv. Utredningen påbörjades 

i januari 2021 avseende Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid 

halvårsskiftet samt färdigställdes i sin helhet i december 2021. Utredningen benämnd 

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 

Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg återfinns i 

bilaga 5. 

3.3.2 Utredningens överväganden och slutsatser 
Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG med 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla tre 

kommunerna är en del av organisationen Göteborgsregionen (GR) vars ändamål är att 

verka för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 

regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot större 

regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna utveckling finns 

även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska 

grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och 

utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade 

nationella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns 

att tillgå talar för att en utvidgning av förbundet är rätt väg att gå både för RSG som 

organisation och för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF genom VRR-

samverkan och ett utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och 

styrningen över den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett 

större förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer. Det kan i sin tur ge 

förutsättningar att etablera ytterligare specialförmågor och kompetenser inom det 

utökade förbundets område för att möta nya riskbilder, exempelvis höga hus och 

undermarksanläggningar såsom Västlänken. 

Det som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

är främst situationen inom kommunernas nuvarande räddningstjänstverksamhet i det 

gemensamma kommunalförbundet SBRF. Inom SBRF finns idag stora utmaningar inom 

ledning och styrning, arbetsmiljö, ekonomi och inom utbildning och övning av den 

operativa förmågan som måste hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa 

utmaningar få en stor påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. 

Bedömningen är dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 

kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

bedöms klart överväga nackdelarna. Det är dock viktigt att de utmaningar som finns 

och som har identifierats i utredningen hanteras transparent mellan RSG och de tre 

kommunerna i samband med medlemskap så att inte nuvarande medlemskommuner i 

RSG påverkas ekonomiskt av en utökning av förbundet. 

  



 

 

6(12) 
 

 

3.4 För RSG gällande principer 

3.4.1 Medlemsavgiftens konstruktion 
Medlemsavgiften består av två delar, medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet 

och medlemsavgift för pensionskostnader. I det följande avses medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, se vidare punkt 3.4.3 om princip för pensionskostnader.  

År 2017 beslutade medlemskommunerna att anta en ny beräkningsmodell för 
medlemsavgiften avseende räddningstjänstverksamhet. Tidigare medlemsavgifter för 

respektive kommun byggde på beslut om avgiftens storlek vid tillfället då kommunen 

anslöts till förbundet. Syftet med den nya beräkningsmodellen var att skapa en 

transparent och enkel modell för finansieringen av förbundet och modellen skulle vara 

möjlig att tillämpa vid eventuell utökning av förbundet.  

I fördelningsmodellen vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart för 

Göteborgs kommun samman. Grundavgiften för Göteborgs kommun motiveras av dess 

specifika riskbild avseende storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och 

infrastruktur samt hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig 

verksamhet. 

Beräkningarna i modellen utgår från 16 500 kronor/kvadratkilometer landareal, 442 

kronor/invånare samt 75 miljoner kronor i grundavgift för Göteborgs Stad. I 

beräkningsunderlaget används uppgifter från Statistiska centralbyrån per 2015-11-01 

för folkmängd och per 2015-01-01 för landareal. 

Den förändrade fördelningen fasades in med början 2019 och gäller fullt ut från och 

med 2021. Av medlemsavgiften grundar sig cirka 76 procent på folkmängd, cirka 8 

procent på landareal och resterande 16 procent utgörs av grundavgift (se punkt 3.4.2). 

3.4.2 Medlemsavgift för nya medlemskommuner 
Beräkningen av medlemsavgiften för de nya medlemskommunerna har gjorts med 

avseende på antal invånare och landareal enligt beskriven modell (se punkt 3.4.1). 

Beloppet har därefter räknats upp till samma nivå som 2022 års medlemsavgift.  

Grundavgift har bedömts motiverat för Stenungsunds kommun utifrån dess specifika 

riskbild med avseende på industri klassificerad som farlig verksamhet, motsvarande 

fallet med Göteborgs kommun (se punkt 3.4.1). Medlemssamrådet har enats om att 

grundavgiften för Stenungsunds kommun ska uppgå till 10 miljoner kronor. 

Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet enligt budget 2022 för de sex befintliga 

kommunerna summeras med ovan nämnda beräknade avgifter i 2022 års nivå för de 

anslutande kommunerna. Det totala beloppet avseende medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet per kommun ger därmed respektive kommuns 

procentuella andel i förbundet. Utfallet framgår av bilagda förbundsordningar, 

bilagorna 1 och 3. 

3.4.3 Princip för pensionskostnader 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas baserat på pensionsprognoser från KPA 

och RSG hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan kommunerna beräknas enligt 

fastställd andel för kostnadstäckning.  
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3.4.4 Princip för hyra 
När RSG bildades 1993 bestämdes att samma principer för kostnadstäckning ska 

tillämpas när RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning av någon av 

medlemskommunerna, oavsett vilken medlemskommun, eller av medlemskommun 
utsedd organisation, som är uthyrare. Samtidigt bestämdes att självkostnadshyra ska 

gälla som princip. 

Det som bestämdes vid bildandet har vidhållits vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Självkostnadsprincipen har också tillämpats när RSG hyr lokaler och fastigheter av 

medlemskommuner och kommunala fastighetsbolag. 

3.5 Reviderad förbundsordning och samverkansavtal 

3.5.1 Reviderad förbundsordning 
Nedan redovisas nu gällande förbundsordning samt de ändringar som föreslås gälla 

från den 1 januari 2023. Ändringarna anges kursiverade. Efter tabellen följer korta 

kommentarer till de ändringar som föreslås. 

Nu gällande förbundsordning Förbundsordning inkl. Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund 

Förbundsordning inkl. 
Lilla Edet och Tjörn  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna 
som ingår i 
kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, 
Partille, Lerum, Lilla 
Edet och Tjörn. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 21 
ledamöter och 21 ersättare. 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan. 
 
Göteborg ska utse 11 
ledamöter och 11 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  
Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 33 
ledamöter och 33 ersättare. 
Uppdraget som ordförande i 
förbundsfullmäktige innehas 
av ledamot från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget som 
första och andra vice 
ordförande innehas av 
ledamot från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan.  
Göteborg ska utse 17 
ledamöter och 17 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  

5 § 
Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige 
med 29 ledamöter och 
29 ersättare. 
Uppdraget som 
ordförande i 
förbundsfullmäktige 
innehas av ledamot 
från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget 
som första och andra 
vice ordförande 
innehas av ledamot 
från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna 
utser antal ledamöter 
och ersättare enligt 
nedan.  
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år. Första sammanträdet med 
nyvalda förbundsfullmäktige 
hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som  
ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Tjörn ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Stenungsund ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra år 
och räknas från och med den 
1 december samma år då val 
av kommunfullmäktige har 
ägt rum i hela landet. Första 
sammanträdet med nyvalda 
förbundsfullmäktige hålls i 
december samma år val av 
fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Göteborg ska utse 15 
ledamöter och 15 
ersättare.  
Mölndal ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Härryda ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Partille ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Lerum ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Tjörn ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är 
fyra år och räknas från 
och med den 1 
december samma år då 
val av 
kommunfullmäktige 
har ägt rum i hela 
landet. Första 
sammanträdet med 
nyvalda 
förbundsfullmäktige 
hålls i december 
samma år val av 
fullmäktige ägt rum i 
hela landet för 
förrättande av val som 
ankommer på de 
nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För 
förbundsfullmäktige 
gäller en särskild av 
förbundsfullmäktige 
antagen arbetsordning.  
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6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 9 ledamöter och 7 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 4 
respektive 2 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 14 ledamöter och 11 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 
Uppdragen som ordförande 
och andre vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska innehas 
av ledamöter som är 
folkbokförda medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste vice 
ordförande ska innehas av 
ledamot utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar.  
 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet 
ska det finnas en 
förbundsstyrelse med 
13 ledamöter och 10 
ersättare. Av 
ledamöterna och 
ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i 
Göteborg folkbokförda 
medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter 
och ersättare utom 
Göteborgs Stad men 
inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 
Varje övrig 
medlemskommun 
företräds av en 
ledamot och en 
ersättare folkbokförda i 
respektive 
medlemskommun. 
Uppdragen som 
ordförande och andre 
vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska 
innehas av ledamöter 
som är folkbokförda 
medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste 
vice ordförande ska 
innehas av ledamot 
utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 

  



 

 

10(12) 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 
 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

 

  

Kommun Andel 

Göteborg 70,60%

Mölndal 6,61%

Kungsbacka 9,78%

Partille 3,72%

Härryda 4,51%

Lerum 4,78%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

Totalt 100,00%
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I 2 § anges vilka kommuner som ingår i förbundet och tillägg har gjorts av nya 

medlemmar. Av 5 och 6 §§ framgår den nya sammansättningen i förbundsfullmäktige 

och förbundsstyrelsen utifrån det förslag som förbundsstyrelsens beredningsgrupp 

utarbetat och som presenterats för och godkänts av medlemssamrådet. Förslaget 

gällande sammansättning för det fall enbart kommunerna Lilla Edet och Tjörn ansluter 

till förbundet har utgått från förslaget som inkluderar Stenungsunds kommun och 

sedan har antalet ledamöter minskats utifrån att en kommun faller bort, utan att 

principerna för fördelning av ledamöter har förändrats. Posten andre vice ordförande 

har införts och även en ordning för hur posterna ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande fördelas mellan medlemskommunerna för såväl 

förbundsfullmäktige som för förbundsstyrelsen. Fördelningen av samtliga 

medlemskommuners andelar i förbundet anges i 10 § och medlemskommunernas 

insyn och kontroll regleras i 11 §. Den nya texten i 11 § är ett tillägg för att synliggöra 

det medlemssamråd som har etablerats efter förbundets bildande och för att tydliggöra 
hur detta forum används samt vilken förväntan som finns avseende medlemskommuns 

deltagande.  

3.5.2 Samverkansavtal 
I samband med att RSG bildades träffade medlemskommunerna ett samverkansavtal, 

huvudsakligen till reglering av ekonomiska frågor som rör eller påverkar RSG och som 

är av sådan art att de inte bör regleras direkt i en förbundsordning. Med något 

undantag har liknande samverkansavtal träffats vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Samverkansavtalen har bland annat gällt finansiering, det egna kapitalet i RSG, 

överföring av avtal och tillgångar till RSG i samband med inträde samt principer för 

hyressättning. I samverkansavtalen har det även bestämts att RSG ska träffa separata 

överenskommelser med nya medlemskommuner beträffande pensioner för personal 

vars anställning övergår till RSG i samband med utvidgningar.  

De nu aktuella samverkansavtalen, bilagorna 2 och 4, motsvarar huvudsakligen de avtal 

som träffades vid tidigare utvidgningar av RSG. Det nu aktuella inträdet är förknippat 

med förhöjda kostnader för RSG under en övergångsperiod. Detta regleras i 2 § i 

samverkansavtalet om inträdesavgifter. 

RSG:s modell för medlemsavgift bygger på att medlemskommunernas räddningstjänst-
verksamhet håller samma nivå. Utredningen visar att de nya medlemskommunerna har 

brister inom ett flertal områden. Åtgärder för att bygga upp verksamheten och utjämna 

skillnaderna kommer att pågå under lång tid och kräva resurser, inte minst 

ekonomiska. RSG:s sex befintliga medlemskommuner ska inte finansiera de 

tillkommande kommunernas uppbyggnad. För att finansiera inträdet och 

uppbyggnaden tillämpas en inträdesavgift som beslutats uppgå till 15 miljoner kronor 

per år. Beloppet fördelas mellan de tre kommunerna baserat på inbördes andelar i 

förbundet.  

Beloppet räknas upp årligen enligt beslut om budgetuppräkning. De nya 

medlemskommunerna betalar fullt belopp de första fem åren, 2023–2027. Därefter 

trappas beloppet ner till 75 % år 2028, 50 % år 2029 och 25 % år 2030. Från och med 

2031 betalar de nya medlemskommunerna endast ordinarie medlemsavgift enligt 

gällande konstruktion för medlemsavgiften. 

Inträdesavgiften ingår inte i underlaget för beräkning av medlemskommunernas 

andelsfördelning i förbundet. 
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4. Samverkan 
De fackliga organisationerna har fått kontinuerlig information i frågan och formell 

samverkan är planerad att ske under maj 2022.  

 

Vid framtagande av beslutsunderlaget har följande personer deltagit 

Utvecklingschef Carina Björkman, Ekonomichef Marie Karlsson, Jurist Marc Lindberg och 

Förbundsjurist Marie Caldenby 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist 
 

5. Bilagor 
1. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (9 kommuner) 

2. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

3. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (8 kommuner) 

4. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

5. Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna 

Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

Sändlista: 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

kommun@harryda.se 

kommun@kungsbacka.se 

kommun@lerum.se 

kontakt@molndal.se 

kundcenter@partille.se 

charlotte.blomqvist@kungsbacka.se 

madelene.johansson@partille.se 

bo.ekstrom@harryda.se 

markus.johanen@lerum.se 

christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se 

josefin.ludvigsson@molndal.se 
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Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, att gälla från och 

med den 1 januari 2023 

 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat 

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 

Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

3 § Ändamål och uppdrag 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv, 

hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Kommunalförbundet ansvarar för 

• att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),  

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt 

c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap). 

• att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som  

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

4 § Organisation och varaktighet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 33 ledamöter och 33 ersättare. 

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

än Göteborg. Uppdraget som första och andra vice ordförande innehas av ledamot från Göteborgs 

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 17 ledamöter och 17 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  
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Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Stenungsund ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år och räknas från och med den 1 december samma år 

då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Första sammanträdet med nyvalda 

förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för 

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 14 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna och ersättarna ska 6 respektive 3 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av 

Göteborgs Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom 

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

medlemskommun. Uppdragen som ordförande och andre vice ordförande för förbundsstyrelsen ska 

innehas av ledamöter som är folkbokförda medlemmar i Göteborgs kommun. Uppdraget som förste 

vice ordförande ska innehas av ledamot utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets 

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter 

det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att  

• leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig 

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

• övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att 

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de 

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor, 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

• att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större 

investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift. 

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

7 § Revisorer och ansvarsfrihet 
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 9 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av 

kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den 

1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka 

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.  

9 § Digital anslagstavla  
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar  

 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år med två företrädare per 

medlemskommun. Vid sådana möten ska en kommun i första hand företrädas av kommunalråd eller 

annan politiker.  

12 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%
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13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska 

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

15 § Lån, borgen och förvärv  
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller 

tomträtt.  

16 § Inträde av ny medlemskommun 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av 
ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den 

huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.  

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

18 § Likvidation och upplösning  
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att 
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att 
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation.  

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs 
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.  
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Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

19 § Tvister  
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas 

genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan 

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners 
fullmäktige.  
 

21 § Ikraftträdande 
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2023.  



 

 

 
 
 
 
 
 

Avtal mellan kommunerna Göteborg, 
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Bakgrund 
Kommunerna Göteborg och Mölndal samverkar sedan den 1 januari 1993 inom räddningstjänsten i 

kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan ”RSG”). Den 1 januari 1997 

inträdde Kungsbacka kommun som medlem i RSG. Den 1 maj 1999 inträdde kommunerna Härryda 

och Partille som medlemmar i RSG. Den 1 januari 2007 inträdde Lerums kommun som medlem i RSG. 

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund samverkar sedan den 1 januari 2017 inom 

räddningstjänsten i kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (nedan ”SBRF”).  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har under 2022 ansökt om medlemskap i RSG. 

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

1 § Inträde 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund inträder den 1 januari 2023 som medlemmar i RSG. 

2 § Inträdesavgifter 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska under åren 2023-2030, utöver medlemsavgifter, 

även betala inträdesavgifter. För åren 2023-2027 uppgår den årliga inträdesavgiften till 15 miljoner 

kronor, för år 2028 uppgår inträdesavgiften till 11,25 miljoner kronor, för år 2029 uppgår 

inträdesavgiften till 7,5 miljoner kronor och för år 2030 uppgår inträdesavgiften till 3,75 miljoner 

kronor. Beloppen gäller för de förutnämnda kommunerna tillsammans. Från och med 2024 ska 

inträdesavgiften räknas upp på samma sätt som RSG:s budget räknas upp, enligt beslut av 

förbundsfullmäktige. 

Varje inträdesavgift ska fördelas mellan förutnämnda kommuner i proportion till deras andelstal i 

förbundet vid inträdet. Andelstal framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid inträdet. 

Betalning ska ske månadsvis till RSG enligt de rutiner som gäller för betalning av medlemsavgifter. 

Fiktivt exempel på hur mycket en kommun ska bära av inträdesavgifter: 

Andelen för kommun 1 uppgår till 5 %, andelen för kommun 2 uppgår till 7 % och andelen för 

kommun 3 uppgår till 8 %. Kommun 1 ska då bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter 

(5/20=0,25). 

Fiktivt exempel för kommun som ska bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,25 7,50 3,75 

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

- 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

15,00 15,45 16,07 16,87 17,55 13,55 9,22 4,74 

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

3,75 3,86 4,02 4,22 4,39 3,39 2,30 1,19 
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3 § Eget kapital 
Genom inträdet erhåller kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund var sin andel i RSG:s 

tillgångar och skulder. Dessa kommuner ska därför tillskjuta kapital till RSG. Tillskottet ska baseras på 

eget kapital i RSG per den 31 december 2022 och de andelstal som framgår av den förbundsordning 

som träder i kraft vid inträdet. 

Förutnämnda kommuner ska betala sådant tillskott till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

4 § Balansposter vid inträdet 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska, var och en, träffa särskild överenskommelse 

med RSG till reglering av pensioner, semesterskulder och motsvarande för den personal i SBRF vars 

anställning övergår till RSG i samband med inträdet. 

Reglering ska ske genom betalning till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

5 § Tillgångar 
De anläggnings- och omsättningstillgångar som SBRF disponerar ska överföras till RSG. Undantag ska 

göras för eventuella fastigheter. Undantag ska också göras för tillgångar som RSG av befogad 

anledning inte önskar överta. Sålunda överförda tillgångar ska värderas till bokfört värde per den 

31 december 2022. 

RSG ska betala kontant likvid till SBRF motsvarande värdet på överförda tillgångar. Se 6 § om när 

betalningar ska ske. 

6 § Betalningar 
Betalningar enligt 3, 4 och 5 §§ ska ske inom en månad från det att samtliga relevanta 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2022 är fastställda, dock senast den 30 juni 2023. När möjligt bör 

betalningar samordnas. 

7 § Avtal 
Avtal där SBRF är part och där avtalet efter inträdet kan vara av betydelse i RSG:s verksamhet inom 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska överföras till RSG. Undantag ska dock göras för 

avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

Om överförda avtal är förknippade med kostnader för RSG som rätteligen ska belasta SBRF, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

Om SBRF enligt överförda avtal har uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

8 § Principer för kostnadstäckning vid hyra 
När RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning från någon av medlemskommunerna ska 

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

I samband med överföring av hyresavtal till RSG enligt 7 § och där någon av kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund, eller av kommunen utsedd organisation, är uthyrare ska avtalsvillkoren 

granskas och om behövligt ändras så att de gemensamma principerna för kostnadstäckning tillämpas. 
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9 § Principer för kostnadstäckning av pensioner 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas årligen baserat på pensionsprognoser från KPA och RSG 

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

10 § Informationshantering 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri 

tillgång till SBRF:s allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för 

verksamhetövergången. 

11 § Fullmäktige 
Detta avtal gäller under förutsättning att det har godkänts av fullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

Avtalet är upprättat i nio exemplar, av vilka parterna erhållit ett vardera. 

För Göteborgs kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Mölndals kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Kungsbacka kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Härryda kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Partille kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lerums kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lilla Edets kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Tjörns kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Stenungsunds kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, att gälla från och 

med den 1 januari 2023 

 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat 

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 

Partille, Lerum, Lilla Edet och Tjörn. 

3 § Ändamål och uppdrag 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv, 

hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Kommunalförbundet ansvarar för 

• att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),  

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt 

c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap). 

• att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som  

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

4 § Organisation och varaktighet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 29 ledamöter och 29 ersättare. 

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

än Göteborg. Uppdraget som första och andra vice ordförande innehas av ledamot från Göteborgs 

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 15 ledamöter och 15 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  
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Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år och räknas från och med den 1 december samma år 

då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Första sammanträdet med nyvalda 

förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för 

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

  

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 13 ledamöter och 10 ersättare. Av 

ledamöterna och ersättarna ska 6 respektive 3 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av 

Göteborgs Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom 

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

medlemskommun. Uppdragen som ordförande och andre vice ordförande för förbundsstyrelsen ska 

innehas av ledamöter som är folkbokförda medlemmar i Göteborgs kommun. Uppdraget som förste 

vice ordförande ska innehas av ledamot utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets 

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter 

det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att  

• leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig 

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

• övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att 

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de 

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor, 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

• att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större 

investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift. 

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

7 § Revisorer och ansvarsfrihet 
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 8 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av 

kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den 

1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka 

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.  

9 § Digital anslagstavla  
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar  

 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år med två företrädare per 

medlemskommun. Vid sådana möten ska en kommun i första hand företrädas av kommunalråd eller 

annan politiker.  

12 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

Totalt 100,00%
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Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska 

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

15 § Lån, borgen och förvärv  
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller 

tomträtt.  

16 § Inträde av ny medlemskommun 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av 
ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den 

huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.  

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

18 § Likvidation och upplösning  
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att 
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att 
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation.  

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs 
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.  

Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
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19 § Tvister  
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas 

genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan 

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners 
fullmäktige.  
 

21 § Ikraftträdande 
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2023.  



 

 

 
 
 
 
 
 

Avtal mellan kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet och Tjörn om 
samverkan inom räddningstjänsten 
genom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Godkänt av medlemskommunernas fullmäktige hösten 2022. 
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Bakgrund 
Kommunerna Göteborg och Mölndal samverkar sedan den 1 januari 1993 inom räddningstjänsten i 

kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan ”RSG”). Den 1 januari 1997 

inträdde Kungsbacka kommun som medlem i RSG. Den 1 maj 1999 inträdde kommunerna Härryda 

och Partille som medlemmar i RSG. Den 1 januari 2007 inträdde Lerums kommun som medlem i RSG. 

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund samverkar sedan den 1 januari 2017 inom 

räddningstjänsten i kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (nedan ”SBRF”).  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har under 2022 ansökt om medlemskap i RSG. 

Stenungsunds kommun har därefter valt att inte fullfölja sin ansökan. 

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

1 § Inträde 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn inträder den 1 januari 2023 som medlemmar i RSG. 

2 § Inträdesavgifter 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska under åren 2023-2030, utöver medlemsavgifter, även betala 

inträdesavgifter. För åren 2023-2027 uppgår den årliga inträdesavgiften till 6 898 500 kronor, för år 

2028 uppgår inträdesavgiften till 5 173 875 kronor, för år 2029 uppgår inträdesavgiften till 

3 449 250 kronor och för år 2030 uppgår inträdesavgiften till 1 724 625 kronor. Beloppen gäller för 

de förutnämnda kommunerna tillsammans. Från och med 2024 ska inträdesavgiften räknas upp på 

samma sätt som RSG:s budget räknas upp, enligt beslut av förbundsfullmäktige. 

Varje inträdesavgift ska fördelas mellan förutnämnda kommuner i proportion till deras andelstal i 

förbundet vid inträdet. Andelstal framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid inträdet. 

Betalning ska ske månadsvis till RSG enligt de rutiner som gäller för betalning av medlemsavgifter. 

Fiktivt exempel på hur mycket en kommun ska bära av inträdesavgifter: 

Andelen för kommun 1 uppgår till 4 % och andelen för kommun 2 uppgår till 6 %. Kommun 1 ska då 

bära 40 % av sammanlagda inträdesavgifter (4/10=0,40). 

Fiktivt exempel för kommun som ska bära 40 % av sammanlagda inträdesavgifter: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 5,18 3,45 1,73 

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

- 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

6,90 7,11 7,32 7,54 7,77 6,00 4,12 2,12 

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

2,76 2,84 2,93 3,02 3,11 2,40 1,65 0,85 
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3 § Eget kapital 
Genom inträdet erhåller kommunerna Lilla Edet och Tjörn var sin andel i RSG:s tillgångar och skulder. 

Dessa kommuner ska därför tillskjuta kapital till RSG. Tillskottet ska baseras på eget kapital i RSG per 

den 31 december 2022 och de andelstal som framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid 

inträdet. 

Förutnämnda kommuner ska betala sådant tillskott till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

4 § Balansposter vid inträdet 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska, var och en, träffa särskild överenskommelse med RSG till 

reglering av pensioner, semesterskulder och motsvarande för den personal i SBRF vars anställning 

övergår till RSG i samband med inträdet. 

Reglering ska ske genom betalning till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

5 § Tillgångar 
De anläggnings- och omsättningstillgångar som kommunerna Lilla Edet eller Tjörn disponerar för 

räddningstjänsten, enskilt eller genom SBRF, ska överföras till RSG. Undantag ska göras för eventuella 

fastigheter. Undantag ska också göras för tillgångar som RSG av befogad anledning inte önskar 

överta. Sålunda överförda tillgångar ska värderas till bokfört värde per den 31 december 2022. 

RSG ska betala kontant likvid till överförande part motsvarande värdet på överförda tillgångar. Se 6 § 

om när betalningar ska ske. 

6 § Betalningar 
Betalningar enligt 3, 4 och 5 §§ ska ske inom en månad från det att samtliga relevanta 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2022 är fastställda, dock senast den 30 juni 2023. När möjligt bör 

betalningar samordnas. 

7 § Avtal 
Avtal där SBRF är part och där avtalet efter inträdet kan vara av betydelse i RSG:s verksamhet inom 

kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska överföras till RSG eller annars hanteras på lämpligt sätt. 

Undantag ska dock göras för avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

Om överförda avtal är förknippade med kostnader för RSG som rätteligen ska belasta SBRF, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet och Tjörn ersätta RSG med motsvarande 

belopp. 

Om SBRF enligt överförda avtal har uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet och Tjörn ersätta RSG med motsvarande 

belopp. 

8 § Principer för kostnadstäckning vid hyra 
När RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning från någon av medlemskommunerna ska 

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

I samband med överföring av hyresavtal till RSG enligt 7 § och där någon av kommunerna Lilla Edet 

och Tjörn, eller av kommunen utsedd organisation, är uthyrare ska avtalsvillkoren granskas och om 

behövligt ändras så att de gemensamma principerna för kostnadstäckning tillämpas. 
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9 § Principer för kostnadstäckning av pensioner 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas årligen baserat på pensionsprognoser från KPA och RSG 

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

10 § Informationshantering 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri 

tillgång till SBRF:s allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för 

verksamhetövergången. 

11 § Fullmäktige 
Detta avtal gäller under förutsättning att det har godkänts av fullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

Avtalet är upprättat i åtta exemplar, av vilka parterna erhållit ett vardera. 

För Göteborgs kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Mölndals kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Kungsbacka kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Härryda kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Partille kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lerums kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lilla Edets kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Tjörns kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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§ 223 Dnr 2020-00049 
Godkännande av exploateringsavtal med Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och 
Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av bolaget 2022-08-22. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, 
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna 
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för 
ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Rya verksamhetsområde i Frillesås i 
enlighet med godkänt planprogram.  

Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för 
transportsintensiva och ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 
4:17 AB är exploatörer inom planområdet där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 
och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. Detaljplanen har 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har sedan tidigare ingått i ett 
samarbetsavtal gällande utvecklingen av planområdet och fördelning av kostnader 
och ansvar. Under planarbetets gång konkretiseras ansvar och kostnader varpå den 
kostnadsfördelning som initialt ansågs rimlig inte längre ansågs skälig. Parterna har 
gemensamt kommit fram till en skälig kostnads- och ansvarsfördelning för respektive 
parts del av genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom 
nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark söder om 
Almedalsvägen och exploatören ansvarar och bekostar för iordningställande av 
allmän platsmark norr om Almedalsvägen. Kommunen kommer att ha bevakande 
personal från förvaltningen för Teknik för att granska och godkänna exploatörens 
projekterings- och bygghandlingar samt granska utbyggnaden av allmän platsmark. 

Exploatören betalar ett fast exploateringsbidrag för fullgörandet av sin del av 
exploateringskostnaderna för Trafikverkets cirkulationsplats på Almedalsvägen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 290 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-09-27 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Rya 4:17 AB 2022-08-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
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§ 290 Dnr 2020-00049 
Godkännande av exploateringsavtal med Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och 
Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av bolaget 2022-08-22. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, 
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna 
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för 
ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Rya verksamhetsområde i Frillesås i 
enlighet med godkänt planprogram.  

Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för 
transportsintensiva och ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 
4:17 AB är exploatörer inom planområdet där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 
och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. Detaljplanen har 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har sedan tidigare ingått i ett 
samarbetsavtal gällande utvecklingen av planområdet och fördelning av kostnader 
och ansvar. Under planarbetets gång konkretiseras ansvar och kostnader varpå den 
kostnadsfördelning som initialt ansågs rimlig inte längre ansågs skälig. Parterna har 
gemensamt kommit fram till en skälig kostnads- och ansvarsfördelning för respektive 
parts del av genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom 
nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark söder om 
Almedalsvägen och exploatören ansvarar och bekostar för iordningställande av 
allmän platsmark norr om Almedalsvägen. Kommunen kommer att ha bevakande 
personal från förvaltningen för Teknik för att granska och godkänna exploatörens 
projekterings- och bygghandlingar samt granska utbyggnaden av allmän platsmark. 

Exploatören betalar ett fast exploateringsbidrag för fullgörandet av sin del av 
exploateringskostnaderna för Trafikverkets cirkulationsplats på Almedalsvägen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
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Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Rya 4:17 AB 2022-08-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av exploateringsavtal med Fastigheten Rya 4:17 AB avseende detaljplan 
för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende detaljplan för verksamheter inom 
Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av 
bolaget 2022-08-22. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för transportsintensiva och 
ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB är exploatörer inom planområdet 
där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av 
detaljplanen säkerställs. 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader, 
samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom nämnden för Teknik för 
iordningställande av allmän platsmark söder om Almedalsvägen och exploatören ansvarar och 
bekostar för iordningställande av allmän platsmark norr om Almedalsvägen. Exploatören betalar ett 
fast exploateringsbidrag för fullgörandet av sin del av exploateringskostnaderna för Trafikverkets 
cirkulationsplats på Almedalsvägen.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Rya 4:17 AB 2022-08-22 
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Beslutet skickas till 
Fastigheten Rya 4:17 AB 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling av Rya 
verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta en 
detaljplan för Rya verksamhetsområde i Frillesås i enlighet med godkänt planprogram.  

Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för transportsintensiva och 
ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB är exploatörer inom planområdet 
där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har sedan tidigare ingått i ett samarbetsavtal gällande 
utvecklingen av planområdet och fördelning av kostnader och ansvar. Under planarbetets gång 
konkretiseras ansvar och kostnader varpå den kostnadsfördelning som initialt ansågs rimlig inte längre 
ansågs skälig. Parterna har gemensamt kommit fram till en skälig kostnads- och ansvarsfördelning för 
respektive parts del av genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader, 
samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom nämnden för Teknik för 
iordningställande av allmän platsmark söder om Almedalsvägen och exploatören ansvarar och 
bekostar för iordningställande av allmän platsmark norr om Almedalsvägen. Kommunen kommer att 
ha bevakande personal från förvaltningen för Teknik för att granska och godkänna exploatörens 
projekterings- och bygghandlingar samt granska utbyggnaden av allmän platsmark. 

Exploatören betalar ett fast exploateringsbidrag för fullgörandet av sin del av exploateringskostnaderna 
för Trafikverkets cirkulationsplats på Almedalsvägen.  

 

Malin Aronsson     Johan Gerremo 

Kommundirektör     Verksamhetschef 
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§ 224 Dnr 2020-00131 
Antagande av detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77, m.fl. 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77 m.fl. i Frillesås, upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för verksamhetsområdet i enlighet med 
godkänt planprogram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 
verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån störande verksamheter. 
Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager och ytkrävande 
såväl som mindre verksamheter.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli till 27 augusti 2021. 
Under granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 
dagvatten, påverkan på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, 
påverkan på natur, påverkan på angränsande hästverksamhet. Som en följd av 
synpunkterna har plankartan justerats rörande dagvattenhantering, sammanbyggnad i 
fastighetsgräns samt skyddsåtgärder längs Almedalsvägen. Dessutom har 
planbeskrivningen reviderats med förtydliganden kring buller, påverkan på 
kulturmiljö, planerad återvinningscentral, naturvärden, ändamålet Z-verksamheter, 
samt dagvatten och trafik. Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, 
Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

I december 2021 ansökte samhällsbyggnadskontoret om dispens från ett antal 
biotopskydd inom planområdet. I augusti 2022 medgav länsstyrelsen dispens med 
undantag för två befintliga dammar. Som en följd av detta beslut har plankartan och 
planbeskrivningen under augusti 2022 reviderats så att exploatering vid dammarna 
begränsas i syfte att skydda biotoperna. Biotopskyddsområdena kan komma att 
prövas på nytt i framtiden.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. 
Planförslaget innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. Gällande 
detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, 
tillfartsväg för idrottsändamål respektive allmän plats park och berör en mindre del 
av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för samtliga. Länsstyrelsen gjorde i 
samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta att 
föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 291 
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Plankarta upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planbeskrivning upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 14 
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 
planbeskrivning upprättad december 2021 
Samrådsredogörelse 2021-05-14 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 
Granskningsutlåtande 2021-12-23 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 229 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Eva Borg (S) och Thure Sandén (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, sakägare, fastighetsägare 
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2022-09-13 
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§ 291 Dnr 2020-00131 
Antagande av detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77, m.fl. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77 m.fl. i Frillesås, upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för verksamhetsområdet i enlighet med 
godkänt planprogram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 
verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån störande verksamheter. 
Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager och ytkrävande 
såväl som mindre verksamheter.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli till 27 augusti 2021. 
Under granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 
dagvatten, påverkan på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, 
påverkan på natur, påverkan på angränsande hästverksamhet. Som en följd av 
synpunkterna har plankartan justerats rörande dagvattenhantering, sammanbyggnad i 
fastighetsgräns samt skyddsåtgärder längs Almedalsvägen. Dessutom har 
planbeskrivningen reviderats med förtydliganden kring buller, påverkan på 
kulturmiljö, planerad återvinningscentral, naturvärden, ändamålet Z-verksamheter, 
samt dagvatten och trafik. Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, 
Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

I december 2021 ansökte samhällsbyggnadskontoret om dispens från ett antal 
biotopskydd inom planområdet. I augusti 2022 medgav länsstyrelsen dispens med 
undantag för två befintliga dammar. Som en följd av detta beslut har plankartan och 
planbeskrivningen under augusti 2022 reviderats så att exploatering vid dammarna 
begränsas i syfte att skydda biotoperna. Biotopskyddsområdena kan komma att 
prövas på nytt i framtiden.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. 
Planförslaget innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. Gällande 
detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, 
tillfartsväg för idrottsändamål respektive allmän plats park och berör en mindre del 
av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för samtliga. Länsstyrelsen gjorde i 
samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta att 
föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
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Byggnadsnämnden 2022-01-27 § 14 
Plankarta upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planbeskrivning upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 
planbeskrivning upprättad december 2021 
Samrådsredogörelse 2021-05-14 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 
Granskningsutlåtande 2021-12-23 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 229 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Antagande av detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77, m.fl., i 
Frillesås 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, 
upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling av Rya 
verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta en 
detaljplan för verksamhetsområdet i enlighet med godkänt planprogram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån störande verksamheter. 
Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager och ytkrävande såväl som mindre 
verksamheter.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli till 27 augusti 2021. Under 
granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, påverkan på 
trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på angränsande 
hästverksamhet. Som en följd av synpunkterna har plankartan justerats rörande dagvattenhantering, 
sammanbyggnad i fastighetsgräns samt skyddsåtgärder längs Almedalsvägen. Dessutom har 
planbeskrivningen reviderats med förtydliganden kring buller, påverkan på kulturmiljö, planerad 
återvinningscentral, naturvärden, ändamålet Z-verksamheter, samt dagvatten och trafik. 
Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts.  

I december 2021 ansökte samhällsbyggnadskontoret om dispens från ett antal biotopskydd inom 
planområdet. I augusti 2022 medgav länsstyrelsen dispens med undantag för två befintliga dammar. 
Som en följd av detta beslut har plankartan och planbeskrivningen under augusti 2022 reviderats så att 
exploatering vid dammarna begränsas i syfte att skydda biotoperna. Biotopskyddsområdena kan 
komma att prövas på nytt i framtiden.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget innebär 
att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och 
LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg för idrottsändamål respektive allmän plats park 
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och berör en mindre del av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för samtliga. Länsstyrelsen 
gjorde i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta att föreslagen 
utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Byggnadsnämnden 2022-01-27 § 14 
Plankarta upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planbeskrivning upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, planbeskrivning 
upprättad december 2021 
Samrådsredogörelse 2021-05-14 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 
Granskningsutlåtande 2021-12-23 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 229 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Sakägare 
Fastighetsägare 

 

 

 

Malin Aronsson    Ida Lennartsson 

Kommundirektör    Verksamhetschef 
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§ 14 

Godkännande av detaljplan för verksamheter 
inom del av Frillesås-Rya 3:77 med flera, i 
Frillesås, samt överlämnande till 
kommunfullmäktige för att anta detaljplanen 

Dnr BN 2016-00088 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 med flera i Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

Byggnadsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter inom 
del av Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 april 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl.. Planprogram för området 
godkändes av kommunstyrelsen den 15 november 2016.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli  27 augusti 2021. Under 
granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, påverkan 
på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på 
angränsande hästverksamhet. Se vidare i granskningsutlåtandet.  

Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har 
lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget 
innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. 

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg 
för idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

Länsstyrelsen gjorde, i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta 
att föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 
därför upprättats till detaljplanen.   
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Byggnadsnämnden Datum 
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Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott,2022-01-13, § 5 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-20 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 
planbeskrivning upprättad december 2021. 

Samrådsredogörelse 2021-05-14 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 

Granskningsutlåtande 2021-12-23           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Administrativ gräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Väg, statlig PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

VÄG 

Huvudgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

1

Lokalgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

2

Naturområde PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

NATUR

Kvartersmark

Återvinningscentral

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

1

Teknisk anläggning PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

2

Industri PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

J

Verksamheter, undantaget sällanvaruhandel PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

Z

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd är 30 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

30

Högsta nockhöjd är 20 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

20

Högsta nockhöjd är 16 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

16

Högsta nockhöjd är 12 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

12

Fastighetsstorlek

Största fastighetsstorlek är 6000 kvadratmeter PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 1 std 

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

Byggnadsverk ska placeras minst 15 meter från Almedalsvägen PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp

 

1

Utformning takvinkel

Minsta takvinkel är 12 grader PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

12

Markens anordnande och vegetation

Upplag får inte finnas mot östra sidorna av användningsområdet. PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n 

Skydd mot störningar

Fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 - 50

meter från Almedalsvägens vägbana utformas i obrännbart material.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

1

Fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen,

ska inom ett avstånd av 15 - 30 meter från Almedalsvägens vägkant,

motsvara brandteknisk klass EI30

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

2

För alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska

minst en utrymmningsväg finnas som inte vetter mot leden.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

3

För etablering på ett avstånd av 15-30 meter ifrån Almedalsvägen

vägkant ska åtgärder införas som förhindrar mekanisk konflikt

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

4

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

området i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som

motverkar spridning av vätska in på området

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

5

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

sidoområdet längs med leden utformas på ett sätt som begränsar

konsekvensen av ett avåkande fordon. På detta sätt minskas risken

för punktering av tank

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Allmänna platser

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §1a

 

3

Övrigt

anläggning får inte uppföras och marken får inte förändras förrän

dispens från biotopskydd beviljats

PBL (2010:900) 4 kap.a

 

5

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §a

 

1

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för byggnad och upplag och parkering får inte

uppföras förrän kraftledning flyttats.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 2 pa

 

2

Bygglov får inte ges för byggnad förrän dispens från biotopskydd

beviljats. Marken får inte hårdgöras eller förändras förrän dispens från

biotopskydd beviljats.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 4 pa

 

4

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. PBL (2010:900) 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL (2010:900) 4 kap. 7 §

Planinformation

Beslutsdatum Instans

BN §241

KF §X

Nej

Detaljplanen är upprättad enligt

Detaljplan för verksamheter inom

del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl.

i Frillesås

Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson

Verksamhetschef Plan

Upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 2022

Johanna Vinterhav

Planarkitekt

PBL 2010:900 med standardförfarande

OPXXX

Antangandehandling

Samrådsbeslut
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Granskning
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Antagande
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Laga kraft
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Diarienr
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BN §204

PLANKARTA

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA  Aktualiseringsdatum för grundkarta: 2021-06-30

Fastighetsgräns

Traktnamn, kvartersnamn

Registernummer, tomtnummer

Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak

Skärmtak

Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN

2:14          5

Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig

Storgatan

Gatunamn

Plankostnads-

avtal

Nockhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Taklutning i grader

Totalhöjd

(i meter över nollplanet)

Totalhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett

verksamhetsområde för transportintensiv och i viss

mån störande verksamheter. Detaljplanen ska vara

flexibel för att kunna inrymma både höglager och

ytkrävande såväl som mindre verksamheter.

PLANKARTA

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet

SWEREF 991200

och höjdsystemet Rh 2000

ORIENTERINGSKARTA

0 20 40 60 80 100 200 m

Skala 1:2000 i A1, skala 1:4000 i A3

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Planbeskrivning för detaljplan för verksamheter inom del av  
Frillesås-Rya 3:77, m.fl. i Frillesås

Upprättad 2021-12-22, reviderad augusti 2022
Diarienummer 2016-00088
Detaljplanen upprättas med utökat standardförfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900.

Handläggare

Johanna Vinterhav, planarkitekt 0300-83 40 17
Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 0300-83 54 32

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt)
• Miljökonsekvensbeskrivning (Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30)

Bilagor:

• Arkeologisk utredning (Kulturmiljö Halland 2016-12-08)
• Arkeologisk förundersökning 2020 (Kulturmiljö Halland rapport 2021:18)
• Geoteknisk utredning (Norconsult 2020-04-02)
• PM Lokaliseringsprövning för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka kommun 

(Kungsbacka kommun 2020-08-25)
• Trafikutredning (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17)
• Trafikförslag (AFRY 2020-06-01)
• Trafikbullerberäkningar Frillesåsvägen (Norconsult 2021-06-16)
• VA- och dagvattenutredning (Sweco 2020-08-10, reviderad 2021-04-23)
• VA- och dagvattenutredning, komplettering (Sweco 2021-11-24)

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd Q4 2020
• Granskning Q3 2021
• Antagande Q4 2022
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Sammanfattning av planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både 
större och mindre verksamheter. Planområdet omfattar ca 36 hektar. 
Planförslaget ger möjligheten att uppföra verksamhetslokaler av olika slag. Planområdets 
läge nära motet vid E6 ger goda förutsättningar i synnerhet för lager och logistiska verk-
samheter. Inom delar av planområdet går det att uppföra höglager med maximalt 30 meters 
nockhöjd. I södra delen av planområdet tas särskild hänsyn till gårdsmiljöerna i närområdet 
- här föreslås mindre verksamheter i byggnader i mindre skala.
Kvartersmarken omfattar cirka 28 hektar. Exploateringsgraden är 60% byggnadsarea per 
fastighet. Detaljplanen möjliggör således cirka 16 hektar byggnadsarea. 
Ytor för allmän plats NATUR möjliggör dagvattenhantering inom området. 
Detaljplaneförslaget tar jordbruksmark i anspråk. Flera platser, med större sammanhäng-
ande markområde och i närheten av trafikmot längs E6, har jämförts i en lokaliserings-
prövning. Den aktuella ytan visade sig vara den bästa i en avvägning mellan aspekter som 
jordbruksmark, strandskydd, naturskydd, kulturmiljöskydd och näringsliv. 
Planförslaget ger en stor påverkan på landskapsbilden i området. Med ambitionen att mins-
ka påverkan på landskapsbilden har högre byggnader förlagts längst i öster, med visuellt stöd 
av kullarna. Närmast Almedalsvägen föreslås nockhöjden vara lägre för att bevara utblicken 
västerut. I en zon av 200 meter från befintliga bostadshus föreslås också en lägre nockhöjd.
Planförslaget är inte i överensstämmelse med kommunens översiktsplan som gällde under 
framtagandet av detaljplanen, varför planarbetet har genomförts med utökat förfarande. De-
taljplanen är i överensstämmelse med den nya översiktsplanen, som antogs av kommunfull-
mäktige 2021-11-09, i vilken området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. 

 
   Planfakta

   Huvudsaklig användning: Industri och verksamheter 
   Yta planområde:  cirka 36 hektar
   Yta kvartersmark:   cirka 28 hektar
   Sammanlagd byggnadsarea: cirka 16 hektar
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Bakgrund
Kungsbacka kommun vill utveckla verksamhetsområden i strategiskt viktiga lägen utmed de 
utvecklingsstråk som är utpekade i översiktsplanen. 
Det råder stor brist på verksamhetsmark för näringslivet i Kungsbacka kommun och i hela 
regionen. I dialog med företagen i kommunen utmärker sig bristen på byggbar mark som 
en av de stora utmaningarna. Det finns ett stort behov av kontor, lager och produktionsytor. 
Kommunen ser även en ökad efterfrågan på större lager- och logistikfastigheter, men de 
behov som dessa etableringar har i fråga om höjd och exploateringsgrad kan inte tillgodoses 
inom kommunen. Näringslivet i kommunen präglas av företag med mellan 1 och 20 an-
ställda och det är i detta spann som tillväxten framförallt sker. Det finns därför ett behov av 
mark som är planlagd för såväl stora som mindre etableringar. 
Aktuellt område ligger öster om Frillesås tätort, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
och har pekats ut som ett möjligt verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter (”Ny mark för näringslivet” Kungsbacka kommun 2009). Det finns 
få platser i kommunen med lika goda förutsättningar för ett verksamhetsområde som detta. 
Ett planprogram för området godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 229. Detta 
detaljplaneförslag är ett bidrag till att uppnå kommunfullmäktiges mål att ha det bästa före-
tagsklimatet i Västsverige. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-05-05 § 183 att uppdra åt förvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. Sam-
tidigt beslutades att inkludera den angränsande fastigheten Frillesås-Rya 4:17 i planområdet, 
för vilken ett positivt planbesked meddelades av kommunstyrelsen 2016-02-23 § 30.
Kommunstyrelsen gav också som direktiv att i det fortsatta planarbetet utreda en alternativ 
vägdragning mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen i närheten av planområdets södra 
plangräns.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager 
och ytkrävande såväl som mindre verksamheter. 

Planens huvuddrag
Planförslaget omfattas till största delen av kvartersmark för industri såsom produktion, lager 
och logistik. Här är tillåten nockhöjd upp till 30 meter för att kunna inrymma höglager. I 
söder föreslås ett mindre område för verksamheter inriktade mot service, lager och tillverk-
ning, dock ej sällanvaruhandel. Allmän platsmark finns för gata och natur. Naturområdena 
ska inrymma dagvattenhantering. 
Mot bakgrund av att platsen erbjuder unika möjligheter för större etableringar så har nä-
ringslivets intressen i avvägning mot andra intressen generellt fått företräde.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark och betesmark och omfattar cirka 36 hektar. Frillesås-
Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 AB.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och  
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). Utanför planområdet finns E6, som är riksin-
tresse för väg (riksintresse Trafikverket), och Natura 2000-området som omfattar Vendelsö-
arna och ligger utanför Löftaåns utlopp.

Översiktliga planer

Under framtagandet av denna detaljplan gällde den tidigare kommunövergripande översikts-
planen, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den ligger de aktuella fastigheterna utanför 
utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen var således inte förenlig med översikts-
planen och därför genomfördes detaljplanearbetet med ett så kallat utökat förfarande (Plan- 
och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 
En ny kommunövergripande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-09. En-
ligt den nya, nu gällande översiktsplanen är det aktuella området utpekat som utvecklings-
område för verksamheter. 

Planprogram 
Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, se karta nedan.

Programområdet omfattade ett mindre område än detaljplaneområdet.

Plankarta för planprogrammet som godkändes av 
kommunfullmäktige 2016. Den röda linjen markerar 
utbredningen av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 
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Detaljplaner 
Planområdet berör tre gällande detaljplaner. Detaljplanerna heter 1. LFP35bl2 (kvarters-
mark för industri), 2. LFp38 (tillfartsväg för idrottsändamål) och 3. LFP35bl1 (allmän plats 
för park). Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. De tre detaljplanerna fö-
reslås upphävas inom de ytor som omfattas av det nu aktuella planområdet. Se karta nedan. 

Kommunala beslut i övrigt 
Området är utpekat i kommunens handlingsplan för nya verksamhetsområden under perio-
den 2009-2012 (”Ny mark för näringslivet”, Kungsbacka kommun 2009)

Den linjerade ytan markerar aktuellt planområde. Cirklarna markerar de gällande detaljplaner som berörs. 

Betongindustrin1

2
3
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark, vegetation och fauna

Aktuellt område utgörs främst av en blandning av aktivt odlad och igenväxande åker- och 
betesmark, betesmark samt fuktig, kraftigt igenvuxen före detta odlingsmark som ligger 
kring ett centralt beläget höjdområde med blandskog. Området genomkorsas av några öppna 
diken och stenmurar. En kraftledning går igenom området, i huvudsak i nordsydlig rikt-
ning. I väster gränsar området mot Rya Industriväg och planlagt, hårdgjort område som idag 
utnyttjas som lagerytor för betongvaror av företaget Benders Sverige AB. I nordost gränsar 
planområdet till ett skogbevuxet höjdområde. Vidare ingår ett avsnitt med åkermark norr 
om Almedalsvägen, vilket gränsar mot ett mindre industriområde. 
En bedömning av naturvärdena inom planområdet har gjorts utifrån svensk standard för 
naturvärdesbedömning. Merparten av planområdet består av åker- och betesmark samt igen-
vuxna före detta odlingsmarker, vilka inte bedömts nå upp till någon naturvärdesklass enligt 
standarden. Det betyder dock inte att naturvärden saknas här. Vissa naturvärden finns till 
exempel knutna till biotopskyddade värdeelement som stenmurar och öppna diken. Igenväx-
ande fuktiga marker med videbuskage kan också hysa vissa värden för till exempel fågellivet 
och pollen- och nektarsökande insekter. Några naturvärdesobjekt som bedömts till klass 4 
(vissa naturvärden) har avgränsats inom planområdet samt ett naturvärdesobjekt enligt klass 
3. På nästa sida följer en kort beskrivning av respektive naturvärdesobjekt. Objekten finns 
avgränsade i figuren nedan. Av figuren framgår också de biotopskyddsobjekt som identi-
fierats inom planområdet. Objekt 2,3 och 4 ingår inte i planområdet sedan skogsområdena 
efter samrådet har exkluderats ur planområdet. 

Bedömda naturvärdesobjekt (svarta siffror) och biotopskyddsobjekt (vita siffror) inom planområdet. 
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Område 1: Skog och träd - Stora och täta slåbuskage, vattendrag med inslag av grusig-stenig 
botten. Diket/bäcken bidrar till mångfalden i landskapet och erbjuder livsmiljöer för vatten-
levande arter. De stora, täta slånbuskagen med inslag av nyponbuskar är värdefulla för bland 
annat småfåglar och nektarsökande insekter. 
Området 2: Skog och träd/berg och sten - Bergsområde med blandskog bestående av 
medelgrov asp, björk, ek och tall omväxlande med mindre bestånd av björk på fuktig mark i 
sänkor samt mer eller mindre öppna, igenväxande hällmarksområden. De senare har ty-
piska inslag av enbuskar och småträd samt i det här fallet en del häggmispel. Mosaiken med 
lövträd, bland annat ek, och öppnare hällmarksmiljöer bidrar till mångfalden i landskapet. 
Området förefaller inte vara påverkat av skogsbruksåtgärder. Om detta förhållande kvarstår 
kan områdets naturvärden på sikt öka. 
Område 3: Skog och träd/berg och sten - Mindre bergsområde som domineras av bland-
skog bestående av tall, ek och björk. Inslag finns av hällmarkspartier. I området förekommer 
bland annat enbuskar, häggmispel och fläder. Lövträdsinslaget med bland annat ek bidrar 
till mångfalden i landskapet. 
Område 4: Skog och träd - I den nedre sydöstra kanten av höjdområdet växer en zon med 
medelgrova till relativt grova ekar. De senare har en stamomkrets i brösthöjd på ca 1,7-1,9 
meter. I fältskiktet märks det till exempel gökärt, vitsippa och liljekonvalj. Ekar har många 
följearter, vars antal ökar ju äldre träden blir. De grövre ekarna i området är redan idag vär-
defulla, men de kommer att få ett än mer ökat värde om de kan tillåtas bli nästa generations 
jätteträd. 

Område 5: Småvatten/igenväxningsmark - Damm som skuggas av stora videbuskage. En 
del av vegetationen hålls dock nere genom att en mindre kraftledningsgata korsar området 
i vilket återkommande röjningar görs. Dammen utgör livsmiljö för vattenlevande arter och 
bidrar på så sätt till mångfalden i området. Detsamma kan sägas gälla för det omgivande 
området med videbuskage, vilka är av värde bland annat för småfåglar och nektarsökande 
insekter. Inga grodor eller salamandrar påträffades dock vid groddjursinventeringen vilket 
tyder på att dammen har ett begränsat värde för denna djurgrupp. 
Planområdets södra del avvattnas via diken och en mindre bäck söderut mot Löftaån, vilken 
hyser höga naturvärden. Även lövskogs- och hagmarksområdena som omger ån är värde-
fulla ur naturvärdessynpunkt. Löftaån fungerar som reproduktionsområde för såväl lax som 
öring, samt hyser en värdefull bottenfauna. Under 2000-talet har dock laxbeståndet i Löf-
taån minskat kraftigt till följd av angrepp av laxparasiten Gyrodactylus salaris, men enligt 

Fuktig igenväxande betesmark i område 2, till vänster, och zon med äldre ekar vid foten av det centrala höjdområdets 
södra del, område 5, till höger. 
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elfiske år 2019 vid Frillesås kyrka fann man åter höga tätheter av lax.  Ån hyser även bestånd 
av gädda, nejonöga, elritsa och ål samt noteringar av enstaka förekomst id, mört och sarv. 
Även åns mynningsområde hyser höga naturvärden för fisk genom det angränsande värde-
fulla marina grundområdet i Vendelsöfjorden vilket utgör fredningsområde för fisk, samt de 
angränsande strandängarna som hyser en intressant flora och ett rikt fågelliv. I fjorden ligger 
även ett naturreservat och Natura 2000-område, Vendelsö, vilket omfattar ett antal öar med 
omgivande marina grundområden som har hög biologisk produktion med stor betydelse för 
det marina livet och fågelfaunan även utanför Natura 2000-området.
Planområdets norra del ligger inom Lundaåns avrinningsområde och avvattnas mot en rätad 
bäck som rinner ned till Landabukten. I mynningsområdet flyter aktuell bäck samman med 
Lundaån. Den rätade bäcken hyser inga höga naturvärden, men slutrecipienten Landabuk-
ten utgör ett värdefullt grundområde för såväl fisk- som fågellivet. Även Lundaån hyser 
skyddsvärda fiskbestånd, med förekomst av bland annat öring och ål.

Landskapsbild och rekreation

Aktuellt planområde är beläget i den västra delen av Löftaåns dalgång, där dalgången bred-
dar ut sig väster om väg E6 och formar ett storskaligt öppet odlingslandskap som närmast 
får slättkaraktär ut mot havet och Frillesås samhälle och vidare norrut mot Åsa. Frillesås har 
karaktären av ett lantligt, mindre samhälle som vuxit upp kring en äldre by som fortfarande 
omges av spridda gårdar med aktiv jordbruksdrift eller hästverksamhet. 
Planområdet ligger i ett större landskapsrum i dalgången som domineras av öppen åker- 
och betesmark, vilket i norr och öster avgränsas av skogsklädda höjdområden med enstaka 
gårdar placerade vid foten av berget. I söder avgränsas landskapsrummet istället av spridda 
gårdar och bostadshus omgivna av lummiga trädgårdar i odlingslandskapet vilket begrän-
sar siktlinjerna mot söder. I väster utgör ett verksamhetsområde i Frillesås samhälle och ett 
mindre skogsbevuxet höjdområde, gränsen för landskapsrummet. Kring detta höjdområde 
har tidigare odlingsmark i varierande grad vuxit igen och ersatts av högvuxen bladvass, stora 
videbuskage och ung lövskog. Tvärs genom landskapsrummet löper även en större kraftled-
ning i nord-sydlig riktning som utgör ett tydligt modernt inslag i landskapsbilden. Vidare 
löper Almedalsvägen genom landskapsrummet i väst-östlig riktning från vilken man har 
tydliga utblickar över de öppna åkermarkerna på ömse sidor av vägen. Även från gårdarna 
i norr har man utblick över det öppna odlingslandskapet inom planområdet, såväl som från 
den spridda bebyggelsen i söder och omgivande höjdområden.
Odlingslandskapet i planområdets östra del genomkorsas av en del öppna diken och sten-
murar kantade av enstaka buskar och träd som avdelar marken i olika tegar. Längs med 
höjdområdet i öster löper en äldre grusväg (Gustafs väg) som formar en tydlig gräns mellan 
skog och åker. I planområdets norra och nordvästra gräns skapar istället en rätad bäck som 
bitvis kantas av träd, bitvis av enstaka buskage, en tydlig gräns för planområdet. I söder lig-
ger gårdar varav vissa utgör hästgårdar med beteshagar och ridhus.
I planområdets västra del dominerar istället igenväxande åker- och betesmark som vuxit upp 
kring den centralt belägna skogklädda höjden. Vegetationen utgör en blandning av tät busk- 
och trädvegetation och öppen mark med enstaka buskage, vilket gör att området från Al-
medalsvägen i norr upplevs som skogsdungar som successivt övergår i ett höjdområde. Här 
och var syns även resterna av tidigare hävd i form av stenmurar, spärrgreniga ekar och diken. 
Den igenväxande odlingsmarken bildar en naturlig skärm mellan det öppna landskapsrum-
met och befintligt verksamhetsområde väster om planområdet, varför Benders betongindu-
stri med sina storskaliga industribyggnader omgiven plana lagerytor inte syns förrän man 
når fram till Frillesås samhälle. Kring Benders anläggning har ett flertal stora högar med 
massor lagts upp på den tidigare odlingsmarken, vilket ger ett skräpigt intryck och bidrar 
till att göra landskapsbilden mindre attraktiv.
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Vy västerut från Almedalsvägen som erbjuder långa utblickar över det öppna odlingslandskapet

Vy mot sydväst över planområdet från Almedalsvägen där den igenvuxna åker- och betesmarken bild avtecknar sig som 
skogsdungar med höjdområdet som sticker upp i bakgrunden. Den större kraftledningen skär genom landskapet och den 
rätade bäcken som omges av bladvass och buskar utgör planområdets nordvästra gräns.

Söder om planområdet går Frillesåsvägen som i öster närmast väg E6, har tydliga utblickar 
över öppet odlingslandskap åt söder medan utblickarna in mot planområdet åt norr begrän-
sas av den spridda bebyggelsen med omgivande vegetation.  
Längre västerut närmare Frillesås samhälle utgörs planområdet närmast Frillesåsvägen av 
igenvuxen betesmark med tät ungskog, lite åkermark och en våtmark omgiven av videbus-
kage, vilka också skapar en naturlig skärm mot verksamhetsområdet från Frillesåsvägen i 
söder.
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Strandskydd

Bäcken längs planområdets nordvästra gräns omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ 
miljöbalken. Fastighetsägaren till Frillesås-Rya 4:17 har beviljats upphävande av strandskydd 
i en zon mellan 5 och 30 meter från bäcken. Strandskydd gäller fortsatt i zonerna 0-5 meter 
och 30-100 meter från bäcken inom nämnda fastighet. Se kartor nedan. 

Rutmönstrad skraffering visar strandskyddsområde längs 
dikesföretaget i plangränsen. 

Snedrandig skraffering visar område, inom fastigheten 
Frillesås-Rya 4:17 och Kulla S:3, där strandskyddet har 
upphävts enligt länsstyrelsens beslut 2020-07-16.
Övrigt storrutigt område visar område där strandskydd 
fortsatt gäller. 

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar, varken i Länsstyrelsens MIFO-data-
bas eller hos förvaltningen för Bygg & Miljö i Kungsbackas dokumentation. 

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult 2020-04-
02). Jordlagren inom hela området består av mulljord till ca 0,3-0,6 meters djup, torrskorpe-
lera, lera med en mäktighet på ca 3,5-33,0 meter, friktionsjord och berg. Marknivån varierar 
mellan +11,7 och +14,0 meter (RH2000). Grundvattnet ligger på 1 till 2 meters djup.
Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabiliteten inom planområdet vara tillfreds-
ställande för framtida exploatering förutsatt att släntkrön intill bäcken längs nordvästra 
plangränsen inte belastas mer än 10 kPa ca 3,2 meter från bäcken. 
Grundläggning av planerade byggnader och övriga anläggningar inom planområdet rekom-
menderas att pålas eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i 
detalj vid projektering. 
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Översiktsbild över målpunkter i Frillesås

Planområde

IP

Skola

Centrum

Kyrka

Havet

Social hållbarhet - nulägesanalys
Planområdet omfattar åkermark, betesmark och naturmark. De ytor som inte odlas eller 
är avgränsade för betesmark används idag av ridskolan för kortare ridturer. Hästarna kan 
passera över bäcken strax nordost om betongindustrin. I övrigt kan antas att människor i 
väldigt liten utsträckning uppehåller sig i området i rekreativt syfte.
Det finns några målpunkter i nära anslutning till området som gör att ett stort antal barn 
och unga, och skjutsande vuxna, passerar nära området. Väster om planområdet ligger 
Frillesås rid- och körklubb som har verksamheter på vardagseftermiddagar och -kvällar 
samt lördagar. Strax söder om ridklubben finns en idrottsplats som har aktivitet under hela 
veckan. Inom 1 km från området nås Frillesås centrum, Frillesåsskolan och Rya kyrka.
De naturområden som finns inom området består av bergsknallar som är relativt svårtill-
gängliga. Det kan vara rimligt att anta att havet och de naturområden som ansluter till havet 
attraherar mer för rekreation än det område som nu planeras för verksamheter.
Idag finns det en cykelväg från centrum bort till skolan längs med Frillesåsvägen. Cykel-
vägen leder sedan vidare till idrottsplatsen, där den upphör. Området kan även nås från 
Göteborgsvägen via cykelvägar som löper genom bostadsområden.
Det går att transportera sig med buss till och från bland annat Varberg och Kungsbacka. På 
en halv kilometers avstånd från planområdet finns en hållplats, men bussar med tätare turer 
avgår från Frillesås centrum.

Barnperspektiv

Barn och unga har inte tillfrågats specifikt under detaljplanearbetet. Företrädare för ridklub-
ben väster om planområdet har uppmärksammat kommunen på att ridskoleeleverna använ-
der planområdet för ridning. I övrigt används inte ytorna av barn för utevistelse.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten Frillesås-
Rya 4:167, som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bostadshuset 
bebos i dagsläget av nyanlända. Hyresavtalet är tidsbegränsat med vetskapen om planerna 
att utveckla fastigheten för verksamheter. Byggnaderna är i dåligt skick och planeras att 
rivas. Fastigheten föreslås infrias i Frillesås-Rya 3:77. 

Kulturhistoria

Området består av ett öppet jordbrukslandskap med lång hävd. I en inventering av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, utförd av länsstyrelsen, Hallands kommuner och Kul-
turmiljö Halland, identifierades fastigheten Kulla 1:73 som klass A, vilket är den högsta 
värderingen. Kulla 1:73 ligger utanför den södra delen av planområdet. Gården består av en 
kringbyggd stenlagd gård med välbevarade äldre byggnader; ett bostadshus och flera ekono-
mibyggnader med olika funktioner. 
Utifrån de kulturvärden som finns i anslutning till planområdet i form av bebyggelse och 
landskap är det viktigt att placera och utforma den nya bebyggelsen med hänsyn till dessa. 
Den södra delen av planområdet karaktäriseras av det öppna jordbrukslandskapet och lite 
spridd bebyggelse av blandad karaktär, både verksamheter, gårdar och mer samlad villa-
bebyggelse. Vid infarten till planområdet från Frillesåsvägen i söder, ligger en välbevarad 
gårdsmiljö i traditionellt utförande, Frillesås Rya 1:5. Utanför södra plangränsen sneddar 
en smal väg mot gården Kulla 1:73. Den är omgiven av ett öppet landskap, väster ut ligger 
betongindustrin med industribyggnader och en öppen parkeringsyta. Norr om gårdsmiljön 
ligger ett skogsområde på ett höjdparti som ger ett naturligt skydd och barriär mot ett even-
tuellt nytt verksamhetsområde. 

Bilderna visar Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, klass A, 

Översiktsbild kulturmiljö

Kulla 1:73

Frillesås-
Rya 1:5

Planområde
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Bilden visar de två områden där fynd påträffats och som genomgått en arkeologisk förundersökning under hösten 2020. 
Områdena benämns Frillesås 109 och Frillesås 108. Bild: Kulturmiljö Halland.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har upprättats i samband med framtagandet av planprogram-
met för Rya-Frillesås (Kulturmiljö Halland 2016). Trots mindre bra förutsättningar för 
arkeologiska utredningar gjordes flera fynd. Två boplatser som utpekas som fornlämningar 
i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se figur 7.3, identifierades men kunde ej ål-
dersbestämmas, men sannolikt rör det sig om förhistoriska lämningar. Den ena (Frillesås 
109) består av lämningar i form av stolphål, gropar och härdar, medan den andra (Frillesås 
108) är en stengrund, troligen en typ av huskonstruktion. En arkeologisk förundersökning 
genomfördes av dessa två fornlämningar under hösten 2020 (Kulturmiljö Halland 2021). 
Vid fornlämning Frillesås 109 påträffades 15 stolphål, 8 gropar, en härd, spridda flintavslag 
och en keramikrest. Det bedöms finnas stora möjligheter att även hitta husrester från yngre  
bronsåldern-äldre järnålder, varför en arkeologisk undersökning förordas. Vid fornlämning 
Frillesås 108 hittades inga arkeologiska lämningar och fornlämningen förslås därför utgå. 
Det har även tagits fram en kompletterande arkeologisk utredning för planområdets norra 
del i samband med framtagandet av detaljplanen (Kulturmiljö Halland 2020). Inga fynd el-
ler anläggningar av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen, varför inga ytterligare 
arkeologiska insatser krävs för detta delområde.

Arkeologin har inte utretts i hela planområdet. Fortfarande är de sydligaste områdena out-
redda, vilket synliggörs i kartan nedan. Kommunen avser att utreda dessa efter att detaljpla-
nen har antagits. 

Kartan visar vilka områden som inte har genomgått 
arkeologisk utredning. Dessa är markerade med gul 
linje. 
Bildkälla: Länsstyrelsen Hallands län. 
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Kommersiell och kommunal service

I Frillesås centrum, som ligger drygt 1 kilometer västerut, finns livsmedelsaffär, café, 
drivmedelstation, handelsträdgård och diverse affärer och butiker. Inom tätorten finns även 
skola, förskola, äldreboende och idrottshall/-plats.
Rya verksamhetsområde är utpekat av kommunen, utifrån sitt goda transportläge, som 
lämpligt för etablering av nya verksamheter.

Gator och trafik

Biltrafik

Planområdet har ett bra transportläge utifrån närheten till motet vid E6. Trafikverket är 
väghållare för Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Kommunen är väghållare för Rya indu-
striväg. Almedalsvägen har en uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 670 fordon, varav 6,5% 
tung trafik (2016). Frillesåsvägen har en uppmätt ÅDT på 1 410 fordon, varav 9,2% tung 
trafik (2018). Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets nationella vägdatabas. 
I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram (AFRY 2020-04-01, revide-
rad 2021-11-17). Detaljplaneförslaget reglerar inte vilken typ av verksamhet som kan tillåtas 
på området. Större verksamheter alstrar minst trafik; kontor och småverksamheter/hant-
verkare alstrar mest. I trafikalstringsprognosen har planområdet delats upp i området norr 
om Almedalsvägen och området söder om. För att kunna göra en bedömning av hur mycket 
trafik som alstras genom planläggning antas hälften av området söder om Almedalsvägen 
utgöras av småverksamheter och hälften större verksamheter. Området norr om Almedals-
vägen antas i trafikutredning upptas av småverksamheter. Med hjälp av Trafikverkets 
alstringsverktyg uppskattas antalet bilar i området norr om Almedalsvägen uppgå till 2 053 
bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik (yrkesmässig last- och persontrafik). Området söder om 
beräknas alstra 13 947 bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik.
Utredningen visade att kopplingen mellan Almedalsvägen och huvudgatan söder om Al-
medalsvägen bäst utformas som en cirkulationsplats för att ge en godtagbar belastningsgrad 
för år 2045. Cirkulationsplatsen har dock inte kapacitet för 100% småverksamheter söder 
om Almedalsvägen. I bedömningen görs antagandet att den nya vägen inte används som 
genomfartsväg mellan Frillesås centrum och E6. Utredningen har visat att en viss genom-
fartstrafik kommer att finnas, men att denna är marginell eftersom tidsvinsten är ringa, i 
jämförelse med andra valbara rutter. Trafikutredningen föreslår att andelen småverksamhe-
ter begränsas i detaljplaneförslaget.
Vidare visar trafikutredningen att anslutningen från Frillesåsvägen till Rya industriväg inte 
behöver utformas med vänstersvängfält. 
Trafikutredningen tar även med semestertrafik som en parameter. Semestertrafiken beräk-
nas dock inte påverka trafikflödet nämnvärt eftersom den sammanfaller med att trafiken 
minskar från verksamhetsområdet under industrisemestern i juli månad.
Det har gjorts en analys av mätdata samt känslighetsanalys i Trafikverkets alstringsverktyg. 
Trafikutredningen har kompletterats med slutsatser avseende kapacitet enligt tidigare utred-
ning. Trafikmätning av två jämförbara verksamhetsområden, samt det befintliga verksam-
hetsområdet i södra delen av det planerade området inom föreslagen detaljplan, har utförts 
för att kunna se rimligheten i de höga siffror som alstringverktyget ger. Trafikmätningarna 
omräknat till detaljplanens område ger en betydligt lägre trafikalstring, mellan 14 och 75 % 
av beräklnad alstring. Utifrån resonemanget ger trafikutredningen att det krävs en cirkula-
tionsplats i korsningen Almedalsvägen och anslutningen med verksamhetsområdet, i övrigt 
krävs inga åtgärder på den statliga infrastrukturen.
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Gång- och cykeltrafik

Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Fril-
lesås IP respektive vid Frillesås skola. Det finns i nuläget ingen gång- och cykelkoppling till 
det planerade verksamhetsområdet. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Kulla på Frillesåsvägen på ett avstånd av 600 meter från infarten 
till Rya industriväg. Bussen (linje 744 och 745) trafikerar sträckan Idala - Frillesås - Åsa - 
Fjärås med 12 avgångar varje vardag. Längre bort, vid Frillesås korsväg och Frillesås skola, 
finns hållplatser som trafikeras av linje 615 (mot Varberg) och linje 732 (mot Kungsbacka). 

Teknisk försörjning

Dagvatten

Avrinning från planområdet sker huvudsakligen i två olika riktningar – för den södra delen 
rinner dagvatten mot Löftaån medan det för den norra delen avrinner huvudsakligen mot 
Vändelsöarkipelagen, Landabukten.
Löftaån är ett cirka 20 km långt vattendrag av naturlig härkomst. Dess ekologiska status 
uppnår endast ”måttlig” medan dess kemiska status uppnår ”ej god” enligt VISS (Länssty-
relsernas vatteninformationssystem). Miljökvalitetsnormerna är att ekologisk status till 2027 
ska uppnå ”god” och att kemisk status ska uppnå ”god” med undantag för bromerad difenyle-
ter och kvicksilver.
Vändelsöarkipelagen är ett naturligt kustområde med en storlek av cirka 33 kvadratkilo-
meter. Liksom Löftaån uppnår dess ekologiska status endast ”måttlig” medan dess kemiska 
status uppnår ”ej god”. Miljökvalitetsnormerna är att till år 2027 ha uppnått god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver.
Planområdet hyser inga betydande lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftiga regn. 
Planområdet påverkas av uppströms avrinning huvudsakligen från tre skilda områden:
• Planområdets norra del, norr om Almedalsvägen, påverkas av uppströms avrinningsom-

råde med mestadels skogsmark om cirka 1,05 kvadratkilometer. Det innebär att denna 
del av planområdet vid intensiva regn och skyfall löper stor risk att påverkas negativt av 
stora dagvattenflöden härifrån.

• Planområdets södra del påverkas av uppströms avrinningsområde, cirka 0,18 kvadrat-
kilometer stort. Här består befintlig mark utanför planområdet i relativt stor grad av 
redan exploaterad, hårdgjord industrimark vilket innebär att dagvattenflöden ovan mark 
kan bli stora och dessutom innehålla många föroreningar beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs uppströms. Ett befintligt dagvattennät finns som samlar upp 
dagvatten inom uppströms avrinningsområde men vid extrema regn kan det hända att 
vatten uppströms ifrån ändå kan påverka det aktuella planområdet.

• Östra delen av planområdet, söder om Almedalsvägen påverkas av ett mindre uppströms 
avrinningsområde bestående av den skogbeklädda höjden där. Höjden som påverkar lig-
ger utanför planområdet.

Avvattning av planområdets norra del mot Vändelsöarkipelagen sker via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936, som utökats med dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1962. 
För 1962 års dikningsföretag kan ur förrättningshandlingarna utläsas att dimensionerande 
flöde uppgår till 2,0 l/(s, ha). För dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936 saknas flö-
deskrav, varför man kan anta att flödeskravet är detsamma som i 1962 års dikningsföretag, 
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dvs 2,0 l/s*ha. Utförd dagvattenutredning tar sin utgångspunkt i detta antagande. Planom-
rådet gränsar i nordväst till dikningsföretaget i stort sett hela sträckningen från nordligaste 
till västligaste delen.
Planområdets södra del avvattnas via en mindre fåra eller bäck cirka 500 meter söderut till 
Löftaån.
I samband med detaljplanen har en VA- och dagvattenutredning tagits fram av Sweco 
(2020-08-10, reviderad 2021-04-23). Utredningen redogör för planområdets behov av 
VA-försörjning och omhändertagande av dagvatten. Inför antagandet av detaljplanen har 
underlaget kompletterats med en ny version av dagvattenutredning (Sweco 2021-11-24). Be-
räkningarna i den nya versionen ersätter till stor del beräkningarna i den tidigare versionen, 
och den nya versionen ska läsas som ett komplement till den tidigare versionen.   

Vatten och avlopp

Anslutning planeras mot befintliga dricksvattenledningar i Rågelund på västra sidan av ron-
dellen som sammanbinder Varbergsvägen, Almedalsvägen och Göteborgsvägen. Trycknivån 
där är normalt cirka +45 meter i RH2000. Om högre tryck önskas får detta ombesörjas 
inom respektive fastighet. En ny vattenledning behövs byggas från rondellen vid Rågelund 
fram till planområdet. Dricksvattnet kommer från vattenverket vid Fjärås Bräcka, som efter 
planerad utökning kommer att ha tillräcklig kapacitet.
Anslutning till spillvatten kommer att kunna ske i pumpstationen SPU52, efter omfattande 
åtgärder för förstärkning av spillvattenätet och minskning av befintligt inläckage. SPU52 
ligger i höjd med Frillesåsskolan, söder om Frillesåsvägen, cirka 500 meter sydväst om pla-
nområdet. Spillvattnet från Frillesås leds via en sjöledning till Ölmanäs reningsverk. Reci-
pient för renat spillvatten från Ölmanäs reningsverk är yttre Kungsbackafjorden.

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i Rya industrivägs norra ände.

Värme

Fjärrvärmeledningar finns i Rya industrivägs sträckning förbi Frillesås IP. 

El och Tele

I utkanten av Frillesås-Rya 4:17 och Frillesås-Rya 4:167 finns el- och teleledningar under 
mark.

Bredband

Anslutningspunkt för bredband finns söder om Frillesås IP.

Avfall

Närmaste återvinningsstation finns väster om Frillesås centrum, ca 2 kilometer från plan-
området. En tillfällig återvinningscentral uppfördes inom planområdet, norr om betongin-
dustrin, under år 2019/2020, som ersättning för en nedlagd återvinningscentral i Åsa. Inom 
planområdet behöver det möjliggöras för att uppföra en permanent återvinningscentral. 
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Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Västra delen av planområdet genomskärs av en luftburen kraftledning i nord-sydlig riktning. 
Ledningen benämns i vardagligt tal 50 kV-ledning, men konstruktionsspänningen är 72,5 
kV och den nominella spänningen 66 kV. 

Farligt gods

Planområdet genomskärs av Almedalsvägen som är transportled för farligt gods. Transport-
leden har relativt låga trafikflöden och kategoriseras som ”Väg-Låg” i bedömningen av vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Risk för översvämning/skred

I VA- och dagvattenutredningen har även översvämningsrisken utretts (Sweco 2020-08-10, 
reviderad 2021-04-23, kompletterad 2021-11-24). Utredningen visar att området inte har 
kritiska lågpunkter eller instängda områden. Genom avledning via befintliga diken undviks 
att dagvatten vid skyfall ansamlas i omgivande lågpunkter. Tillsammans med viss fördröj-
ning av en del av skyfallen i dagvattenanläggningar, innebär det att exploateringen inte 
kommer att orsaka större problem nedströms beträffande flöden och volymer. Däremot kan 
den mer direkta avledningen innebära snabbare transport av föroreningar till recipient. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
Den geotekniska utredningen (Norconsult 2020-04-02) visar på att stabiliteten inom områ-
det är tillfredställande både för befintliga och planerade förhållanden förutsatt att släntkrön 
intill bäcken ej belastas mer än 10 kPa ca. 3,2 meter från bäcken.
Öster om planområdet finns en höjd där risk finns för blocknedfall. Enligt den geotekniska 
utredningen finns risken inte i närheten av planerad ny bebyggelse. 

Buller

Planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten 
Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bygg-
naderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 3:77 vid ett genomför-
ande av planen.
Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom och i anslutning till planområdet.
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Schematisk sektion över Almedalsvägen i nord-sydlig riktning, som illustrerar 
relationen mellan väg och omgivande byggnader. 

Frillesås-Rya 3:77 Frillesås-Rya 4:17
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att många olika typer av och storlekar på verksam-
heter ska kunna etableras här. 
Det större sammanhängande området centralt i planområdet har potential att hysa mer 
ytkrävande och skrymmande byggnader, medan ytan nordväst om huvudgatan lämpar sig 
bättre för mindre verksamheter. Medgiven nockhöjd sträcker sig till maximalt 30 meter i 
syfte att möjliggöra uppförande av höglager. Dessa högre byggnader medges på den östra 
sidan av huvudgatan samt norr om Almedalsvägen, där byggnaderna får mer av ett visuellt 
stöd av naturliga höjder i landskapet. Väster 
om huvudgatan medges en maximal nockhöjd 
om 16 meter för att i större utsträckning möta 
det flacka åkerlandskapet och lågpunkten längs 
bäcken. 
I sydöst medges maximalt 16 meters nockhöjd, 
inom ett område som ligger inom 200 meter 
från närmaste bostadshus. Väster om denna 
yta, finns ett område, inom 200 meter från den 
kulturhistoriskt värdefulla gården, där 20 meters 
nockhöjd medges.
Norr om Almedalsvägen medges en nockhöjd 
av maximalt 12 meter mellan vägbanan och 
30 meter in på fastigheten. Skyddsavstånd 
från trafikleden ska respekteras. Längst i norr 
medges 30 meters nockhöjd. Närmast söder om 
Almedalsvägen får byggnader uppföras till en 
högsta nockhöjd av 12 meter. Detta i syfte att 
bibehålla upplevelsen av att landskapet öppnar 
upp när man färdas västerut på Almedalsvägen. 
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Sektionen i öst-västlig riktning illustrerar relationen mellan byggnader med 16 meters nockhöjd, byggnader med 30 meters 
nockhöjd (höglager) och den befintliga trädbevuxna kullen i öster. 

16 meter

30 meter

Generellt inom planområdet gäller att byggnader ska hålla ett avstånd om 4 meter till 
fastighetsgräns. Byggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. Mot fastighetsgräns som 
sammanfaller med plangräns, eller som angränsar till allmän platsmark, begränsas avstånd 
till byggnader till 4 meter.

Kommunen hämtar inspiration från renhållningen i Kristianstad i ett tidigt skede i planeringen av den nya återvinnings-
centralen. Bild: Torstensson Art & Design

Hänsyn till angränsande kulturmiljö

Med hänsyn till gårdsmiljöerna ska de närmaste byggnaderna vara ändamålsenliga och 
samtidigt i en mindre skala än planområdet i stort. Nockhöjden begränsas till 12 meter och 
taken ska luta minst 12 grader. Fastigheterna begränsas till maximalt 6000 kvadratmeter. 
Upplag får inte uppföras mot vägen söder om plangränsen eller österut, i syfte att undvika 
”baksidor” i exponerat läge. 
Det är önskvärt att ny bebyggelse i planområdets södra del (Z) avgränsar visuellt mot be-
fintligt verksamhetsområde i väster som inte har några högre estetiska kvaliteter. Den bör 
utformas och gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse. Fasader kan förslagsvis 
utföras med huvudsakligen stående träpanel, huvudbyggnader kan ha ljus färgsättning och 
lagerlokaler/uthus kan vara rödfärgade, tak kan utföras som sadeltak med rött tegel. 

Återvinningscentral

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en återvinningscentral, som ska ersätta den temporä-
ra anläggning som idag finns i området. Återvinningscentralen har ett stort upptagningsom-
råde eftersom det saknas en permanent anläggning i kommunens södra delar. Den kommer 
även kunna användas av boende i Varberg då kommunerna samarbetar kring inpasserings-
system så att invånare nära kommungränserna kan åka till närmaste återvinningscentral.
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Grundläggning 

Utförda geotekniska undersökningar visar att byggnader behöver pålas eller lastkompenseras 
för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering.

Trygghet och tillgänglighet

De enskilda fastigheterna inom planområdet kommer med stor sannolikhet att stängslas in i 
stor grad för att minska stöldrisken. Den som rör sig inom området är förpassad till gatumil-
jöerna varför dessa utformas med belysning och gång- och cykelväg som är separerad från 
körbanan. 

Trafik och parkering

Gator och vägar

Trafikutredningen (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17) har visat att det finns behov 
av en cirkulationsplats på Almedalsvägen, som ska hantera de ökade trafikflödena. Cirkula-
tionsplatsen föreslås placeras österut på Almedalsvägen, vid befintlig anslutning norrut, se 
karta nedan. Cirkulationsplatsen tar yta i anspråk från fastigheterna Frillesås-Rya 3:77, 4:17 
samt Almedal 1:22. Från cirkulationsplatsen föreslås en huvudgata genom planområdet sö-
derut, på allmän platsmark. Huvudgatan ansluter till Rya industriväg norr om betongindu-
strin. Längs vägområdet bereds utrymme för svackdike och gång- och cykelbana, se sektion 
A på nästa sida. Huvudgatan går att använda som genomfart, som en alternativ väg för att ta 
sig mellan Frillesås centrum och E6. Enligt trafikutredningen är tidsvinsten liten, om man 
väljer den nya huvudgatan framför befintliga vägsträckor, och genomfartstrafiken väntas 
därför inte utgöra en stor andel av totalen. Den tunga trafik som färdas mellan befintliga 
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Gatusektion A Gatusektion B

verksamheter i Rya och E6 kan i större utsträckning välja den nya vägen som alternativ 
till Frillesåsvägen, vilken trafikeras av oskyddade trafikanter och är inte utformad för tung 
trafik. 

Det norra benet från cirkulationsplatsen kopplas samman med en lokalgata som utformas 
med utrymme för vändplats i mötet med fastigheten i norr (Almedal 1:23).
Det aktuella planområdet behöver rymma en möjlighet att ansluta trafiken västerut, om 
verksamhetsområdet på sikt utvecklas vidare. Ytterligare anslutningspunkt mot Almedals-
vägen är inte möjlig. För att möjliggöra en framtida anslutning har ett vägreservat förlagts 
västerut mot bäcken. Gatan kommer byggas ut först i samband med en eventuell vidareut-
veckling av verksamhetsområdet västerut.
Den sydligaste delen av planområdet nås med en gata enligt sektion B ovan. 
Det interna vägnätet byggs ut på kvartersmark, utifrån det behov som uppstår vid avstyck-
ning av fastigheter. 
Planområdet omfattar Rya industriväg. Syftet med att inkludera denna befintliga gata är 
att förtydliga huvudmannaskapet (kommunalt) för vägen. Samtidigt förtydligas att den väg 
som försörjer Frillesås IP även får fungera som infartsväg för angränsande verksamheter. 

Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelbana föreslås längs huvudgatan. En utbyggnad av gång- och cykelbana 
föreslås även utanför planområdet från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vil-
ken binds samman med gång- och cykelnätet i det föreslagna planområdet. På så sätt binds 
det nya verksamhetsområdet samman med Frillesås befintliga gång- och cykelbanenät. 

Parkering

Verksamheternas parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten. Enligt Kungsbacka 
kommuns parkeringsstrategi ska verksamheter ha följande antal parkeringar vid maximal 
utnyttjandegrad av byggrätten:
Kontor ca 25 platser/1000 BTA
Lager ca 15 platser/1000 BTA.
Parkeringsbehovet följs upp i bygglovskedet.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av de framtida fastighetsägarna 
inom kvartersmark. Om möjligt kan fastighetsägare inom planområdet samordna parke-
ringsplatser gemensamt med en gemensamhetsanläggning. 
Cykelparkering bör anordnas i anslutning till verksamheternas entréer. Cykelparkeringarna 
ska vara attraktiva och det ska finnas möjlighet att låsa fast cykel i ramen. Antalet cykelpar-
keringar bör motsvara antalet parkeringar för bil.
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Kollektivtrafik

Det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området. Om det i framtiden 
uppstår behov av en ny hållplats så finns det utrymme för detta inom föreslaget vägområde.

Friytor och rekreation

Natur

Planförslaget innebär att all betes- och odlingsmark inom planområdet tas i anspråk till 
förmån för ny bebyggelse. I en lokaliseringsutredning (Kungsbacka kommun, 2020) har 
området utpekats som det bästa av tillgängliga alternativ i närheten av E6. 
Längs dikesföretaget i planområdets västra gräns föreslås en 30 meter bred zon med använd-
ningen NATUR. Detta område omfattas av strandskydd och ska vara allmänt tillgängligt. 
Längs med dikesföretaget, från Almedalsvägen och söderut, föreslås också en dagvatten-
anläggning i form av ett längsgående svackdike som kommer att behöva gallras med jämna 
mellanrum för att förhindra igenväxning. Denna möjlighet finns också längs dikesföretaget 
norra fortsättning. Zonen längs bäcken går att använda som ridväg. 
I kartan nedan presenteras de ytor som avsätts för allmän plats NATUR, med det huvud-
sakliga syftet att tjäna dagvattenhanteringen inom området. 

Illustrationskartan visar ytor för allmän platsmark natur.

Två av de områden som är utpekade i naturvärdesinventeringen påverkas av exploateringen. 
Ett mindre intrång görs i naturvärdesobjekt nummer 2 (siffran hänvisar till kartbilden på 
nästa sida). Kommunen bedömer att det är ett ringa intrång, på en yta som skiljer sig från 
övriga delar av objektet eftersom det är en relativt obevuxen, flack yta. Naturvärdesobjekt 5 
som är en vattenförekomst påverkas i sin helhet, och kommunen bedömer att de vattenytor 
som tillkommer i och med dagvattenhanteringen kan ersätta denna. Naturvärdesobjekt 1 
påverkas inte av exploateringen eftersom det planläggs som allmän plats natur. Område 3 
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påverkas inte av exploateringen eftersom det inte ingår i planområdet. Naturvärdesobjekt 4 
bevaras genom att det utesluts ur planområdet. 

1

2

3
4

5 Kartan visar platsen för de inventerade naturvärdesobjekten.  
Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult.

Strandskydd

Bäcken som avgränsar planområdet nordvästra gräns omfattas till största del av strandskydd 
om 100 meter enligt 7 kap 13-14 § miljöbalken. Inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är 
strandskyddet delvis upphävt, enligt beslut från Länsstyrelsen i Hallands län. Strandskyddet 
är på denna fastighet upphävt i en zon mellan 5 meter och 30 meter från bäcken. Strand-
skyddet i denna del av planområdet finns alltså bara de närmsta 5 meterna från bäcken samt 
i zonen 30-100 meter från bäcken. De öppna diken som finns inom planområdet är anlagda 
för markavvattning och bedöms inte omfattas av strandskydd. Inte heller den lilla dammen 
som benämns som naturvärdesobjekt 5 i naturvärdesinventeringen (Miljökonsekvensbe-
skrivning Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30) bedöms omfattas av strandskydd 
då den antagligen är grävd och betydligt mindre än 0,1 hektar. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Inom ett strand-
skyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen 
påverkar växt- och djurlivet  eller allmänhetens tillgång till stranden negativt, 7 kap 15 § 
miljöbalken. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för kvartersmark men bibehålla strandskyddet 
inom allmän plats. Avståndet mellan bäcken och kvartersmarken är i samrådshandlingen 
30 meter och där bibehålls strandskyddet. För eventuellt kommande åtgärder inom allmän 
plats, där strandskyddet bibehålls, kan det komma att krävas dispens från strandskyddet. 
För att upphäva strandskyddet behöver det finnas ett särskilt skäl, de särskilda skälen finns 
uppräknade i 7 kap 18c § miljöbalken. Kommunen anser att det finns särskilda skäl och 
åberopar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen har i sin lokaliseringsutredning kom-
mit fram till att av de fem trafikmoten längs med E6:an så är aktuellt mot mest lämpad för 
ett nytt verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde i Frillesås skulle gynna Frillesås tätort, 
skapa arbetstillfällen och underlag till Frillesås centrum och kollektivtrafik. Området har 
goda kommunikationsmöjligheter på grund av läget i närheten av Frillesåsmotet på vägen 
E6. Det finns i anslutning till platsen ett befintligt verksamhetsområde - Rya industriom-
råde – vilket är rimligt att bygga vidare på. Kommunen anser därmed att det är ett angeläget 
allmänt intresse att möjliggöra ett verksamhetsområde på aktuell plats.  
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Området där strandskyddet upphävs i planen består idag av jordbruksmark och igenväxande 
jordbruksmark utan några höga naturvärden. Detta område saknar idag även några rekrea-
tiva värden. Om det etableras buskar och träd längs med bäcken skulle det strandskyddade 
områdets naturvärden sannolikt öka. 

Biotopskydd

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § 
miljöbalken. Skyddet gäller för områden som ligger i eller i direkt anslutning till öppen, ak-
tivt odlad jordbruksmark. Inom aktuellt område finns ett flertal öppna diken och stenmurar 
samt ett stenröse som omfattas av biotopskyddet. Flera av områdets biotopskyddade öppna 
diken och stenmurar kommer att påverkas vid en utbyggnad, varför en dispens gällande 
biotopskydd kommer att krävas från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. 
Kommunen har inför detaljplanens antagande gjort en ansökan om dispens från biotopskyd-
det. Länsstyrelsen beslutade 11 maj 2022 (diarienummer 9483-2021) att medge dispens från 
biotopskyddet för borttagning/flytt av stenmurar och ett odlingsröse samt igenläggning av 
småvatten i jordbruksmark. Länsstyrelsen beslutade samtidigt att avslå ansökan om biotop-
skyddsdispens för två dammar, varav en är belägen inom kvartersmark i söder, och en är 
belägen inom allmän platsmark NATUR längs gränsen mot betongindustrin i väster. 
Beslutet är förenat med villkor:
- De stenar som tas bort ska läggas upp iminst ett odlingsröse och i nya stenmurar i solbe-
lysta öppna lägen eller användas för att förbättra/reparera befintliga stenmurar i området. 
Ersättningsröse-/murar ska i möjligaste mån uppföras i angränsning till jordbruksmark. 
- Nya diken/dammar med en totalyta motsvarande minst den borttagna vattenytan ska 
anläggas inom planområdet. 
- Rasering och restaurering av stenmurarna ska ske under perioden 1 maj till och med 30 
september för att inte skada djur som kan ha övervintrat i muren.
- Jordmassor får ej läggas upp i rösena/stenmurarna. 
- Kompensationsåtgärder ska redovisas skriftligt med lokalisering och mängd till Länssty-
relsen innan åtgärderna utgörs. 
Entreprenörer ska informeras om villkoren i beslutet. 
Beslutet upphör att gälla om inte åtgärderna genomförs inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft. 
I plankartan redovisas länsstyrelsens beslut som geografiskt avgränsade ytor med egenskaps-
bestämmelser i syfte att skydda dammarna från förändringar som kan negativt påverka dess 
funktion som biotoper.
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Nummer Biotopskyddsobjekt Motivering

1 Dike Dike som löper längs med en väg upp till 
industriområdet i nordost och har som huvud-
syfte att avvattna vägen, vilken gränsar till öp-
pen åkermark. Bedöms därmed inte omfattas 
biotopskydd då dess funktion är ett vägdike.

2 Dike Dike som löper mellan en grusväg (Gustafs 
väg) och anslutande höjdområde i öster, vars 
syfte är att avvattna vägen. Avskilt från åker-
marken och bedöms därmed inte omfattas av 
biotopskydd.

3 Stenröse Biotopskyddat odlingsröse delvis omgivet av 
yngre träd och buskar som gränsar till öppen 
jordbruksmark i väster och söder.

4 Dike/rätad bäck Biotopskyddat dike/rätad bäck av genom 
övervägande öppen åkermark på ömse sidor av 
Almedalsvägen.

5 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark i områdets östra del.

6 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom öppen åkermark i områdets östra del.

7 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom övervägande öppen åkermark i områ-
dets östra del.

8 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets centrala 
del. Gränsar mot öppen åkermark i öster och 
igenvuxen åkermark och ett höjdområde i 
väster. Längs en del av sträckan saknas dike 
och stenmur.

9 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark söder om planområdet. 
Delvis kulverterat i anslutning till en gård.

10 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets nordvästra 
del. Gränsar mot betesmark i väster och något 
igenväxande åkermark i väster.

11 Dike Dike som löper genom kraftigt igenvuxen 
åkermark som inte kan anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.

12 Dike Dike som löper längs med Benders industri-
mark i väster och kraftigt igenvuxen åkermark 
och ett skogsbevuxet höjdområde i öster. 
Åkermarken kan inte anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.
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• Stenmurar

Stenmurar har generellt sett en viktig roll i landskapet då de bidrar till en variation och 
bildar skydd för flera växt- och djurarter. Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddad i 
miljöbalken enligt det generella biotopskyddet. Kommunen föreslår att de stenmurarna som 
kommer att tas bort på grund av kommande exploatering återuppbyggs inom planområ-
det eller i direkt anslutning. Eftersom flera av stenmurarna idag är i dåligt skick och delvis 
raserade höjer sannolikt en återuppbyggnad av stenmurarna dess värde som landsskapsobjekt 
och dess ekologiska funktion. 

• Stenrösen 

Stenrösen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jord-
brukslandskapets växt- och djurarter. Om det stenröse som ligger inom planområdet be-
höver tas bort för att möjliggöra exploateringen så kommer det kompenseras genom att det 
återuppbyggs inom planområdet eller i direkt anslutning. 

• Öppet dike

Öppna diken fyller generellt sett en viktig funktion som livsmiljöer och spridningskorridorer 
i landskapet för växter och djur. Kommunen föreslår att de diken som kommer att påverkas 
av kommande exploatering kompenseras genom föreslaget dagvattensystemet med bland 
annat svackdiken och flera dammar. Sammantaget så bedöms de öppna dikenas värden för 
växt- och djurlivet med råge kompenseras genom dagvattensystemet. 

Sociala aspekter och åtgärder

För att tryggt kunna ta sig igenom området till fots eller på cykel finns belyst gång- och 
cykelbana längs huvudgatan. På sikt planeras cykelbanan att anslutas till befintligt cykelnät i 
Frillesås. 
Försvinner de ridvägar som används i dagsläget kan ett behov av nya ridvägar uppstå. Möj-
ligen kan de ersättas inom strandskyddsområdet längs ån längs planområdets nordvästra 
gräns. 
Ett verksamhetsområde kan upplevas som ett otryggt område, särskilt kvällstid och nattetid 
när få människor är i rörelse i området. Det är viktigt att det inte uppstår ytor som framöver 
kan komma att ses som otrygga. Om samtliga fastigheter kommer använda sig av stängsel 
vid fastighetsgräns är det viktigt att byggnader på något sätt skapar en mer trygghetsgivande 
känsla. Trygghetsskapande faktorer kan vara att skapa god belysning och undvika uppkom-
sten av utrymmen som lättåtkomliga innergårdar och mörka platser. Avgränsande stängsel 
till företagen är positivt för att förhindra brott.
Gestaltningen i områden som vetter mot befintliga bostäder söder om området behöver 
hanteras, baksidor med parkerings- och uppställningsytor bör undvikas. Detta regleras i 
plankartan. 
Möjligheten till hästridning inom området kommer att vara begränsat i jämförelse med nu-
läget. NATUR-området längs planområdets nordvästra sida blir dock tillgänglig för allmän-
heten och således tillgänglig även för ridturer.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
För att fördröja och rena dagvatten så nära källan som möjligt bör omhändertagande av 
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dagvatten så långt det är möjligt göras i kvartersmark på varje fastighet i planområdet. Utö-
ver dagvattenanläggningar på kvartersmark föreslås fördröjning och rening av dagvatten för 
hela planområdet i VA- och dagvattenutredningen (Sweco, 2020-08-10, reviderad 2021-04-
23, kompletterad 2021-11-24). 
För naturlig avrinning inom planområde, där ingen pumpning av dagvatten förekommer, 
så kommer vattnet att ha fyra huvudsakliga utflödespunkter från området. Detta innebär 
att området innefattar fyra delavrinningsområden vilka måste tas hänsyn till var för sig vid 
beräkning av flöden, fördröjningsbehov och föroreningsbelastningar. 
För var och en av de fyra avrinningsområdena föreslås diken eller dammar för fördröjning 
och rening av dagvatten från planområdet. Dagvatten från ett större avrinningsområde ut-
anför planområdet i norr föreslås ledas förbi dagvattenanläggningarna direkt till diknings-
företaget för att inte överbelasta anläggningarna.
Dagvatten från avrinningsområden nordväst om föreslagen ny väg genom planområdet och 
norr om Almedalsvägen förslås fördröjas och renas i nya diken parallella med dikningsföre-
taget i utkanten av planområdet innan det släpps mot dikningsföretaget. 
För att minska belastningen på Löftaån har utredningen utforskat möjligheten att låta en 
större del av områdets dagvatten rinna av mot dikningsföretaget. Det rinner mot Vändelsö-
arkipelagen utanför Rågelund, som anses mindre känslig för föroreningar jämfört med Löf-
taån, till vilken södra delen av planområdet rinner av. Dagvatten som alstras på takytor och 
vissa markytor söder om ny väg föreslås därför efter samlad rening och fördröjning avledas 
norrut mot dikningsföretag via ledningar och/eller med höjdjustering av mark. 
För de två avrinningsområdena i planområdets sydvästra sida, som rinner av via bäck eller 
fåra mot Löftaån, föreslås renings- och fördröjningsanläggningar i form av dammar eller 
diken. Vart och ett av avrinningsområdena bör ha sin egen anläggning. Dagvattnet föreslås 
efter rening och fördröjning ledas i befintlig fåra eller bäck mot Löftaån.
Dagvattenanläggningarna som rinner av mot dikningsföretaget föreslås dimensioneras för 
att släppa ifrån sig maximalt 2 l/(s, ha) vid ett 10-årsregn i enlighet med begränsning i dik-
ningsföretagets förrättningshandlingar. Dagvattenanläggningar som rinner av mot Löftaån 
föreslås dimensioneras för att motsvara naturmarksavrinning vid ett 10-årsregn, med flödet 
17 l/(s, ha). Dimensioneringen av dagvattenanläggningarna kan även göras för ett större 
regn för ökad säkerhet vid skyfall. Utredningen anger fördröjningsvolymer, storlek på res-
pektive dagvattenanläggning och kostnader för anläggningar som fördröjer ett 10-årsregn 
respektive ett 100-årsregn. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
För avledning av skyfall söderut behöver säkras rättighet för avledning över  fastigheten 
Frillesås-Rya 3:124.
Utbyggnaden av planområdet ämnar att följa utredningens rekommendationer. Nödvändiga 
tillstånd ska sökas och markägare och dikesägare ska tillfrågas inför genomförandet.
Befintliga dagvattenledningar inom kvartersmarken i södra delen av planområdet förutsätts 
flyttas innan byggnation. 
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Vatten och avlopp

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
Ledningssystemet från vattenverk och reservoarer planeras anpassas för utökat utbyte av re-
servvatten mellan Kungsbacka och Varbergs kommuner. I och med det kommer kapaciteten 
för dricksvatten och brandvatten att vara tillräcklig för att försörja planområdet där ledning-
en passerar invid rondellen i Rågelund på västra sidan. Därifrån planeras ledningsdragning 
fram till planområdet utmed Almedalsvägen. 
Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt distributionsnät för 
dricksvatten inklusive brandposter. 
Planområdet planeras anslutas till kommunalt spillvatten från planområdets sydvästra hörn 
fram till SPU 52, som ligger på södra sidan om Frillesåsvägen i höjd med Frillesåsskolan. 
För att kunna ansluta Frillesås-Rya tillsammans med cirka 500 tillkommande bostäder i 
Frillesås och Landaområdet behövs omfattande åtgärder på befintligt ledningsnät i Frillesås:
• Förstärkning av självfallssystemet mellan SPU52 och planområdet
• Uppgradering av SPU52 och dess tryckledning till ny kapacitet 74 l/s
• Ökning av ledningsdimension till 400 BTG för sträckan SNB283 till SNB287. 
• Ökning av pumpkapacitet på SPU50 till 300 l/s. Pumpstationen har uppgraderats under 

tiden detaljplanen tagits fram, år 2020.
• Utökning av utjämningsmagasin vid SPU51 från 200 till 800 m3
• Minskning av befintligt inläckage i hela Frillesås spillvattennät med ca 25%
Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt ledningsnät, en 
pumpstation för hela området och en pumpstation eller eventuellt flera mindre LTA-statio-
ner för fastigheten eller fastigheterna längst i sydost som inte har självfall till ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter. Dricksvattenledningarna 
ska förses med brandposter som ska klara ett uttag av brandvatten om 20 l/s. Körbarhet och 
tillgänglighet för räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. Detta säkerställs 
vid projektering av vägar inom området. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). 

El, Tele och Bredband

El-, tele- och bredband finns utbyggt i närområdet och går att ansluta till. 

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram via huvudgatan. Erforder-
liga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen 
ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformning-
en ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).
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Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Kraftledningens sträckning och de skyddsavstånd den medför får konsekvenser för möjlig-
heten att utnyttja området. Det finns i dagsläget inga planer på att markförlägga kraftled-
ningen. Ett skyddsavstånd av 10 meter från vardera sida av de yttersta fasledningarna avsätts 
som mark som inte får bebyggas. Bestämmelsen gäller inte om kraftledningen förläggs till 
under mark och i detta fall föreslås ledningen flyttas till allmän platsmark.
Marknivån i ledningsgatan får inte ändras utan ledningsägarens godkännande och eventu-
ella förändringar får inte innebära att ledningsägarens möjligheter att äga, driva och under-
hålla ledningen påverkas negativt. 

Elsäkerhet

Kraftledningen har en nominell spänning på 66 kV. Konstruktionsspänningen är 72,5 kV. 
Omgivande byggnation ska hållas på ett horisontellt skyddsavstånd av 10 meter enligt före-
skrift. Marknivån i ledningsgatan får inte ändras. 

Elektromagnetiska fält

Förutom de skyddsavstånd som gäller med hänsyn till elsäkerhet behöver hänsyn tas till 
elektromagnetisk strålning. Kraftledningar avger elektromagnetisk strålning som tilltar i 
styrka ju högre strömstyrka (ampere) ledningen har. 
En vanlig rekommendation är att undvika att miljöer där människor stadigvarande vistas 
inom områden där strålningen uppgår till 0,2 μT (mikroTesla). Strålningen varierar med 
strömstyrkan och för att fastställa den exakt krävs att mätningar görs i den specifika situa-
tionen. I detta fall finns en stor osäkerhet beroende dels på att det är ett expansivt område 
och dels på att det finns både produktion och uttag anslutet. Ett minsta horisontellt skydds-
avstånd på 13 meter från närmaste faslina bedöms vara tillräckligt.
För närvarande finns inget beslut om kraftledningens framtid fattat. En administrativa plan-
bestämmelse har därför införts i planen i syfte att tillgodose de skyddsavstånd som redovisas 
ovan. Då bestämmelsen hänvisar till avstånd till kraftledningen upphör dess verkan vid en 
eventuell framtida flytt.

Buller

Trafikbuller
Normala treglasfönster i de nya verksamhetbyggnaderna dämpar trafikbuller ca 30 dBA. 
För att klara riktvärdet för ljudnivåer inomhus för arbetslokaler med normala treglasfönster 
krävs att ekvivalenta respektive maximala ljudnivån utomhus är lägre än 65 respektive 80 
dBA vid fasad. I tabellen nedan redovisas avstånd från vägmitt till närmaste fasad som krävs 
från respektive väg för att klara riktvärdena, baserad på Trafikverkets trafikalstringstal, 
utan särskilda krav på fasad. Då Trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge betydligt högre 
alstring än andra analyser är sannolikt redovisade skyddsavstånd i tabellen väl tilltagna. 
Om verksamhetsbyggnader önskas placeras närmare än i tabellen redovisade avstånd klaras 
riktvärdena inomhus med fönster med god ljudisolering. 
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Vid en utbyggnad av planområdet kommer trafiken på Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
att öka. För boende längs dessa vägar innebär det att ljudnivån kommer att öka. Beräknade 
ekvivalenta ljudnivåer för boende längs Frillesåsvägen redovisas i kartbild på nästa sida. 
Förstorad bild finns i den bilagda utredningen. Då trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge 
betydligt högra alstring än andra analyser är sannolikt redovisade ljudnivåer något höga. 
För befintliga hus bör enligt Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” bulleråtgärd för bostäder övervägas om dessa har över 55 
dBA i ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad om dessa är byggda mellan 1997 och 2015. 
För bostäder byggda före år 1997 är riktvärdet för när åtgärder ska övervägas 65 dBA. 
I nuläget har två hus ekvivalent ljudnivå över 55 dBA. Riktvärdet för bostäder uppförda 
efter 1997 överskrids med 1-2 dBA.
Om planområdet kommer alstra trafik enligt Trafikverkets alstringsverktyg, vilket är betyd-
ligt högre alstring än andra analyser, kommer i framtiden fem hus få ekvivalent ljudnivå över 
55 dBA. För fyra av husen kommer riktvärdet överskrids med 1-3 dBA och för 1 hus (vid 
infarten till planområdet) kommer riktvärdet överskridas med upptill 7 dBA. 
Kommunen bedömer att eftersom prognosen är högt räknad och eftersom de utsatta bo-
städerna är uppförda innan 1997 så finns inte behovet av bullerskyddande åtgärder i detta 
skede. För det hus vid infarten till Rya industriväg som enligt prognosen är mest expone-
rat för buller finns möjligheten att vid behov uppföra ett bullerskydd på kommunens mark 
väster om.

Avstånd som krävs för att klara riktvärdena för trafikbuller med normala treglasfönster. 
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Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Källa: Boverket.

Rya industriväg

Frillesåsvägen

Frillesåsvägen: beräknade ekvivalenta ljudnivåer, år 2045. Källa: Norconsult.

Industribuller
Vid etablering av verksamheter inom planområdet får ljudnivåerna inte vara störande för 
omgivningen. Det innebär att verksamheter inte får överstiga de riktvärden som gäller för 
zon A enligt tabell nedan. 
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Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas 
in i ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. För trafik till och från 
verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara 
vägledande. 
I miljöbalken finns regler som innebär att de nivåer som redovisas i planbeskrivningen eller 
bygglovet också ska gälla i tillsynsskedet (Miljöbalken 26 kap. 9a §).

Farligt gods

Planförslaget innebär att ingen bebyggelse tillåts inom 15 meter från Almedalsvägen, som 
är en transportled för farligt gods. Detta avstånd gäller om riskreducerande åtgärder utförs 
på byggnaderna, annars gäller 25 meters bebyggelsefri zon, industriverksamhet kan uppföras 
som närmast 30 meter från vägbanan. Utöver detta ska rekommendationerna i riktlinjerna 
följas, läs mer i Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen Hallands län 2011. 
Riskreducerande åtgärder innebär att:
• fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 till 50 meter från Al-

medalsvägens vägkant utformas i obrännbart material,
• fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen, ska inom ett avstånd 

av 13 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant, motsvara brandteknisk klass EI30, 
• för alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska minst en utrym-

ningsväg finnas som inte vetter mot leden,
• för etablering på ett avstånd av 15 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant ska 

åtgärder införas som förhindrar direkt mekanisk konflikt. Erforderlig omfattning och 
utformningen av ett sådant skydd beror på platsspecifika förhållanden och kan vara 
exempelvis: vall/dike, betongbarriär eller förstärkt vägräcke (H4 eller H2),

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska området i så stor 
utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som motverkar spridning av vätska in på 
området. 

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska sidoområdet längs 
med leden utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen av ett avåkande fordon. På 
detta sätt minskas risken för punktering av tank. 

• Området nära leden ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. 

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida (Tabell 2 enligt hänvisningen i tabellen ovan).  
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. Källa: Boverket.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. 

VÄG Väg, statlig Trafikverkets väg 990 (Almedalsvägen). 

GATA1 Huvudgata
Syftet är att möjliggöra huvudgata genom planområ-
det söder om Almedalsvägen och bekräfta kommu-
nalt huvudmannaskap för befintliga Rya industriväg. 

GATA2 Lokalgata
Gata som ska förbinda verksamhetsområdena norr 
om Almedalsvägen med cirkulationsplatsen. Utrym-
me för vändplats finns längst i norr.

NATUR Naturområde

Syftet med bestämmelsen är att skapa utrymme för 
hantering av dagvatten. Ytan kan även användas för 
rekreation och ger allmänhet och djurliv möjlighet att 
passera genom området. 

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

E1 Återvinningscentral Syftet är att möjliggöra uppförandet av återvinnings-
central på en del av området. 

E2 Teknisk anläggning Mark avsedd för pumpstation som en del av dag-
vattenhanteringen.

J Industri Mark för industriändamål av varierande slag.

Z1 Verksamheter, undan-
taget sällanvaruhandel

Mark avsedd för verksamheter i mindre skala. Dock 
ej sällanvaruhandel.
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Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

Största byggnadsarea 
är 60 % per fastighet

Syftar till att begränsa den byggbara ytan inom  
respektive fastighet och säkra tillräcklig yta för  
komplement likt parkering och dylikt. Gäller inom 
alla kvartersmarksytor.

Högsta nockhöjd i 
meter. Solcellspaneler 
får uppföras utöver 
angiven nockhöjd.

Bestämmelsen syftar till att begränsa byggnaders 
omfattning i höjdled samt att möjliggöra uppförande 
av solcellspaneler på tak utan att minska byggrätten.

d
Största fastighetsstor-
lek är 6000 kvadrat-
meter

Bestämmelsen syftar till att hålla byggnadsvolymerna 
uppbrutna i mindre volymer för att åstadkomma en 
småskalig miljö.

Byggnad ska placeras 
minst 4 meter från 
fastighetsgräns el-
ler sammanbyggas i 
fastighetsgräns

Syftar till att säkerställa utrymme mellan bygg-
nadskroppar över fastighetsgränser för att förhindra 
brandspridning. Planbestämmelsen syftar även till att 
säkerställa att byggnader kan sammanbyggas för att 
möjliggöra en ändamålsenlig byggnad inom fastighe-
ten/fastigheterna.  
Gäller inom alla kvartersmarksytor.

 p

Byggnad ska place-
ras minst 15 meter 
från Almedalsvägens 
vägbana

Bestämmelsen syftar till att hålla ett område fritt från 
bebyggelse utmed Almedalsvägen, eftersom den är en 
transportled för farligt gods.

Minsta takvinkel är 12 
grader

Syftet är att efterlikna omgivande gårdsmiljöers 
utformning samt att fasadhöjden ska upplevas lägre. 
Samtidigt ska bestämmelsen möjliggöra ändamålsen-
liga byggnader för verksamheter. 

n
Upplag får inte finnas 
mot östra sidorna av 
användningsområdet

Med östra sidorna avses användningsgräns som vetter 
mot fastigheten Kulla 1:73 och längs befintlig tillfart-
sväg till samma fastighet. Syftet med bestämmelsen 
är att förhindra uppkomsten av baksidor mot omgi-
vande miljöer. 

m1

Fasad som vetter mot 
Almedalsvägen ska 
inom ett avstånd av 30 
till 50 meter från Al-
medalsvägens vägkant 
utformas i obrännbart 
material.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.
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m2

Fasad, inklusive dörrar 
och fönster, som vetter 
mot Almedalsvägen, 
ska inom ett avstånd 
av 15 till 30 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant, motsvara brand-
teknisk klass EI30. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m3

För alla byggnader 
inom 50 meter från 
Almedalsvägens 
vägkant ska minst en 
utrymningsväg finnas 
som inte vetter mot 
leden.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m4

För etablering på ett 
avstånd av 15 till 30 
meter från Almedals-
vägens vägkant ska 
åtgärder införas som 
förhindrar mekanisk 
konflikt. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m5

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska området i så 
stor utsträckning som 
möjligt utformas på 
ett sätt som motverkar 
spridning av vätska in 
på området.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m6

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska sidoområdet 
längs med leden vara 
fritt från oeftergivliga 
och spetsiga föremål 
för att begränsa konse-
kvensen av ett avå-
kande fordon. På detta 
sätt minskas risken för 
punktering av tank.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde. Enligt Trafikver-
kets riktlinjer för Vägars och Gators Utformning 
avses med oeftergivliga föremål större fasta föremål, 
exempelvis:
• träd med diameter >100 mm i brösthöjd 
• bropelare 
• kort betongfundament högre än 0,1 m 
• jordfast sten högre än 0,1 m 
• el- och teleskåp 
• bergskärning med skrovlig yta 
• hus, murar o.dyl som inte har slät yta längs vägen 
• stolpar, bärare av vägutrustning eller annan utrust-
ning som inte är eftergivliga enligt standarden {SS-
EN 12767}.
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Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

a₁ Strandskyddet är 
upphävt.

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
kvartersmark.

a₂

Bygglov får inte ges 
för byggnad och upp-
lag och parkering får 
inte uppföras förrän 
kraftledning flyttats. 

Bestämmelsen begränsar byggrätten närmast kraft-
ledningen. Om kraftledningen i framtiden förläggs 
under mark så försvinner begränsningen. 

a3 Strandskyddet är 
upphävt. 

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
allmän platsmark.

a4

Bygglov får inte ges 
för byggnad förrän 
dispens från biotop-
skydd beviljats. Tillika 
får inte marken hård-
göras förrän dispens 
från biotopskydd 
beviljats.

Bestämmelsen syftar till att skydda den befintliga 
dammen inom kvartersmark som omfattas av biotop-
skydd enligt miljöbalken. 

a5

Anläggning får inte 
uppföras och marken 
får inte förändras så 
länge biotopskydd 
gäller.

Bestämmelsen syftar till att skydda den befintliga 
dammen inom allmän platsmark som omfattas av bio-
topskydd enligt miljöbalken. 

Genomförandetiden 
är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner 
laga kraft.

Bestämmelsen anger under vilken tidsrymd detaljpla-
nen är tänkt av genomföras. Gäller inom hela plan-
området. 

Huvudmannaskapet är 
kommunalt för allmän 
plats

Bestämmelsen anger vem som är huvudman för all-
män plats - Gata och Natur - inom hela planområdet.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. En sådan utveckling benämns här 
nollalternativet. Nollalternativet innebär således att någon utbyggnad av ett verksamhets-
område för transportintensiva och i viss mån störande verksamheter inte sker i området. Vad 
som är den mest sannolika utvecklingen i ett nollalternativ är inte alltid lätt att bedöma, 
men utgångspunkten i detta fall är att nuvarande markanvändning i form av delvis brukade 
åker- och betesmarker i så fall kommer att bestå. De miljökonsekvenser som beskrivs i kap 
6-15 i miljökonsekvensbeskrivningen blir inte verklighet i ett nollalternativ, utan beskriv-
ningarna under ”Nuvarande förhållanden” för respektive miljöaspekt kommer i huvudsak att 
gälla även framöver. 
En annan tänkbar utveckling är att brukandet av odlingsmarkerna efterhand upphör, vilket 
på sikt leder till igenväxning av området. Detta har redan börjat ske i delar av området idag. 
De öppna vyerna i området kan då komma att förändras liksom förutsättningarna för djur- 
och växtliv, där arter knutna till öppet jordbrukslandskap missgynnas.
Ytterligare en tänkbar utveckling av nollalternativet är att aktuellt planförslag förkastas och 
man i framtiden kommer att pröva att planlägga området för en annan användning och/eller 
utformning. 
Nollalternativet medför även att Kungsbacka kommuns arbete med att långsiktigt placera 
verksamheter som alstrar mycket transporter och tung trafik till trafiknära, men mer peri-
fera lägen i kommunen istället för i nära anslutning till Kungsbacka innerstad eller inne i 
utvecklingsorter kan hämmas något.  

Miljökonsekvenser

Undersökning

Kungsbacka kommun gjorde i planprogramsskedet år 2016 bedömningen att förslaget inte 
medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gjorde i sitt samrådsyttrande inte samma 
bedömning utan menade att det inte gick att utesluta att föreslagen utbyggnad i program-
förslaget skulle medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ansåg dock att framtagen 
miljöutredning utgör en god grund för en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökon-
sekvensbeskrivning har därför tagits fram för detaljplaneförslaget (Norconsult 2020-09-07, 
reviderad 2021-04-30). 

Natur, kulturmiljö & rekreation

En utbyggnad medför främst att öppen och igenvuxen odlingsmark utan några högre 
naturvärden tas i anspråk. Merparten av de bedömda naturvärdesobjekten kommer inte att 
påverkas av exploateringen, vilket är positivt ur naturmiljöavseende. Ingrepp sker dock i två 
naturvärdesobjekt, då en mindre del av höjdområdet i öster ersätts med industrimark och en 
damm med begränsat värde för groddjur i sydväst exploateras. Planområdets betydelse för 
groddjur kan snarare öka med rätt utformning av dagvattendammar och grönytor i området. 
Övriga naturvärdesobjekt sparas men gränsar till planerade verksamhetsytor, varför risk 
finns att dessa påverkas vid en utbyggnad. Med en hänsynsfull planering bedöms dock dessa 
naturvärden att klaras. 
Planerat dagvattensystem bedöms medföra en något minskad föroreningsbelastning från 
planområdet jämfört med idag. Därmed bedöms inte planförslaget ge någon negativ påver-
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kan på Löftaåns skyddsvärda fiskfauna eller de skyddsvärda marina grundbottnarna i slut-
recipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten. Planförslaget bedöms inte heller ha någon 
större negativ påverkan på skyddade arter och någon dispens från Artskyddsförordningen 
behövs inte. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små.
Planerad utbyggnad innebär att flera moderna byggnader som är upp till 30 meter höga 
placeras centralt på dagens öppna jordbruksmark och därmed tar aktuellt område ytterligare 
ett steg från odlingslandskap till ett mer tätortsnära område. Anslutande kulturhistoriskt 
intressanta gårdar påverkas negativt då de förlorar en del av sin koppling och funktion till 
odlingslandskapet. En fornlämning påverkas och ska undersökas ytterligare, vilket kräver 
tillstånd från kulturmiljölagen. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttliga och 
negativa.

Landskapsbild

Planförslaget medför att landskapsbilden förändras markant. Detta då stora delar av det 
storskaliga odlingslandskapet kring Almedalsvägen försvinner och ersätts med ett modernt 
industriområde som bryter helt mot områdets lantliga karaktär i såväl skala som utform-
ning. Landskapsbilden påverkas tydligt negativt för både boende och förbipasserande på 
Almedalsvägen. Frillesås samhälle och entrén in mot samhället tar ytterligare ett steg från 
lantligt samhälle mot en större tätort, vilket påverkar landskapsbilden på en mer regional 
nivå. Utbyggnaden blir inte lika framträdande från Frillesåsvägen då den delvis kommer att 
skymmas av bebyggelse. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden vara 
stora och negativa på en lokal nivå men även på regional nivå påverkas landskapet i viss mån. 

Markförhållanden

Planförslaget medför en del markarbeten i form av schaktning, uppfyllnader och grundlägg-
ning vilka kräver hänsyn till området geotekniska förhållanden. Planområdet bedöms som 
byggbart och stabiliteten bedöms som tillfredsställande för planerade förhållanden. Plane-
rade byggnader bör grundläggas med pålar eller lastkompenseras. I samband med projekte-
ring bör sättningsförhållandena utredas mer detaljerat för att undvika marksättningar och 
minimera påverkan på konstruktionerna.
Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms som mycket 
liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande verksamhet ska enligt 
uppgift ha bedrivits på platsen utan området har brukats som åkermark under lång tid.

Vattenförhållanden

Ett verksamhetsområde med t ex logistik, tillverkningsindustri etc. medför en relativt stor 
ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket innebär att belastningen på anslutande diken 
och Löftaån och bäcken i norr samt till slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
från området ökar och ändrar karaktär.
I framtagen VA-utredning indelas planområdet i fyra avrinningsområden utifrån naturlig 
avrinning med fyra utsläppspunkter, för att få en avrinning som inte kräver pumpning. 
Dagvattenhanteringen blir separat för respektive delområde. Dagvattenhanteringen hante-
ras separat inom dessa fyra delområden. Inom dessa föreslås olika kombinationer av för-
dröjnings- och reningsåtgärder som både avleder och renar dagvatten samtidigt som höga 
flöden utjämnas med hjälp av översilningsytor, fördröjningsdammar (både torra och våta 
dammar) och svackdiken. Åtgärderna föreslås integreras i park- och grönytor och utformas 
med hänsyn till funktion och gestaltning. Med föreslaget dagvattensystem beräknas förore-
ningsbelastningen från planområdet minska jämfört med idag. Beräkningarna baseras dock 
på schablonhalter, varför de faktiska föroreningshalter som uppkommer i dagvattnet vid en 
utbyggnad kan skilja sig markant från dessa resultat. Halterna är även beroende av vilken 
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typ av verksamheter som etableras i planområdet. 
Vid exploatering av planområdet föreslås en utbyggnad av nya ledningar för både dricks- och 
spillvatten vilka kopplas på befintligt ledningsnät. 
Områdets recipienter Löftaån och Vändelöarkipelagen har måttlig ekologisk status, med 
målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027, medan kemisk status ej uppnås pga. för 
höga halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromera-
de difenyletrar (PBDE). För dessa ämnen finns ett undantag i form av mindre stränga krav. 
Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska och kemiska statusen i berörda 
vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vattenförekomsterna, 
under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av dagvatten.  
Planområdet hyser få lågpunkter där vatten riskera att samlas och översvämmas vid skyfall. 
Om planområdets dagvattenanläggningar dimensioneras för att kunna hantera dagvattenvo-
lymer vid skyfall (eller delar av) bedöms inte exploateringen förvärra situationen vid skyfall 
jämfört med idag. 

Trafikrelaterade frågor

I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram. Detaljplanen reglerar inte 
vilken typ av verksamhet som kommer tillåtas i området eller fördelningen mellan större 
verksamheter, småverksamheter/ hantverkare eller kontor. Beroende på planens innehåll och 
metodval varierar antal fordon som området beräknas alstra kraftigt Trafikverket alstrings-
verktyg som ger betydligt högre alstring än andra metoder har legat till grund för vidare 
studier av trafik, buller och luft för att vara på den säkra sidan.
Planområdet beräknas komma att alstra ca 13 700 fordonsrörelser/dygn enligt Trafikverkets 
trafikalstringstal. Trafiken på omgivande vägar kommer att öka i framtiden beroende på 
både generell trafikökning och planerat verksamhetsområde, med mellan 200 % och 400 % 
på Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Säkerheten för de fotgängare och cyklister som idag 
rör sig längs Frillesåsvägen kommer att försämras med ett ökat trafikflöde.  
Planen omfattar även en ny huvudgata mellan Rya Industriväg och en föreslagen cirku-
lationsplats på Almedalsvägen. Kapacitetsberäkningarna visar, baserat på Trafikverkets 
alstringsverktyg, att en cirkulationsplats är den enda utformningen som ger godtagbar 
belastningsgrad för år 2045.
Trafikutredningen kompletterades under 2021 med utredning av behovet av vänstersvängfält  
på Frillesåsvägen, vid anslutningen till Rya industriväg. Utredningen visade att det framtida 
trafikflödet inte motiverade ett vänstersvängfält i det här läget. 

Hälsa och säkerhet

För arbetslokaler finns endast riktvärden inomhus. Dessa klaras med fasad utformad enligt 
ljudnivåkraven i BBR.
Den ökade trafiken på omgivande vägar, baserat på Trafikverkets alstringsverktyg, bedöms 
komma att medföra en ökning av den ekvivalenta ljudnivån för boende längs Almedalsvägen 
med 3-6 dBA respektive längs Frillesåsvägen med 3-5 dBA. Maximala ljudnivån beräknas 
öka med 1-2 dBA. 
Detaljerade bullerberäkningar bör göras för hus belägna nära Frillesåsvägen, väster om 
planområdet. Översiktliga beräkningar visar att bostadshuset beläget nordöst om korsningen 
mellan Frillesåsvägen och Rya Industriväg kommer få ökad ljudnivå från Frillesåsvägen och 
från Rya Industriväg med ca 7 dBA. För övriga bostadshus belägna längs Frillesåsvägen 
beräknas ljudnivån öka med ca 3 dBA. Om riktvärdena överskrids är en möjlig åtgärd att 
anlägga en skärm längs med Frillesåsvägen och Rya Industriväg.
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Bostadshusen längs Almedalsvägen är belägna relativt långt från vägen (ca 50 m) och kom-
mer därför sannolikt klara riktvärdena även vid genomförande av planen utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder. 
I den norra delen går planområdet ända fram till Almedalsvägen. För att uppfylla den fy-
siska utformningen kring transportleder för farligt gods kan byggnader inte placeras när-
mare än 30 meter från vägen. Byggnader kan medges fram till 15 meter från Almedalsvägen 
förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
Inga nya byggnader där människor vistas stadigvarande får uppföras inom områden där de 
elektromagnetiska fälten överstiger 0,4 μT. Ellevio som äger befintlig kraftledning på 50 kV 
i området, rekommenderar ett skyddsavstånd på 13 m på ömse sidor av ledningen, inom vil-
ket inga nya byggnader bör placeras. Åtgärder som reducerar magnetfältet kan bli aktuella.  
Planerad utbyggnad av transportintensiv verksamhet kommer att ansluta till ett fåtal befint-
liga bostäder. Beroende på hur störande verksamheter som kan bli aktuella, bör ett skydds-
avstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus. 

Naturresurser

Utbyggnaden innebär att 20 ha jordbruksmark tas i anspråk för verksamhetsområde något 
som innebär konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock bedömt att planerat verk-
samhetsområde i nära anslutning till väg E6 är av väsentligt samhällsintresse då det skapar 
fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommu-
nen, vilket motiverar att en del brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Utbyggnaden kan påverka flera av områdets öppna diken, stenmurar och ett stenröse, 
varför dispens från biotopskyddet krävs från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. I områ-
dets kraftigt igenvuxna delar bedöms dock inte biotopskyddet längre gälla. Vidare kommer 
det strandskyddade området kring den rätade bäcken i områdets norra del påverkas, varför 
dispens för alternativt upphävande av gällande strandskydd kommer att krävas enligt 7 kap 
18 § MB. 
Planförslaget bedöms minska dagvattenbelastningen på områdets recipienter något, varför 
påverkan på den skyddsvärda Löftaån i söder samt de skyddsvärda naturområdena i slutreci-
pienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten bedöms som marginell. Utbyggnaden bedöms 
inte ha någon nämnvärd påverkan på recipienternas växt- och djurliv.

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Halterna av såväl kvävedioxid som partiklar bedöms bli oförändrade i jämfört med idag. 
Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med marginal även i framtiden.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Sammanfattningsvis bedöms planerad utbyggnad inte försämra den ekologiska och kemiska 
statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vat-
tenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av 
dagvatten. Planförslaget bidrar därmed inte heller till att de kumulativa effekterna av dag-
vattenpåverkan till recipienterna ökar. Beräkningar av halter och mängder av föroreningar i 
utgående vatten från planområdet efter rening i föreslaget dagvattensystem visar att samtliga 
värden understiger gällande riktvärden i utsläppspunkt samt att utsläppen av i princip alla 
ämnen minskar jämfört med idag. Dessutom ligger utsläppspunkterna från planområdet 
långt från recipienterna och det vatten som släpps ut till diken och naturmark bedöms renas 
ytterligare på sin väg ned till respektive recipient. Utbyggnaden bedöms inte heller medföra 
några ökande flöden i recipienterna som kan påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 
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Generellt bör en bedömning av en detaljplans dagvattenpåverkan avseende ekologisk och 
kemisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna närings-
ämnen, särskilda förorenande ämnen) och prioriterade ämnen. Det är framförallt dessa 
kvalitetsfaktorer som är relevanta att studera kopplat till dagvattenpåverkan från ett planom-
råde. Bedömningen av dessa kvalitetsfaktorer ska sedan ligga till grund för bedömningen av 
påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) som helhet. Enligt genomförda förorenings-
beräkningar för aktuell detaljplan har dock konstaterats att utgående mängderna av fosfor, 
särskilt förorenade ämnen (koppar, krom, zink) och prioriterade ämnen (bly, kadmium, 
nickel, kvicksilver) från planområdets dagvattensystem efter rening kommer att vara lägre 
än i nuläget. Därmed bedöms dessa ämnen inte heller öka i recipienterna, varför statusen 
gällande dessa parametrar inte heller riskerar att försämras i berörda vatten-förekomster till 
följd av planförslaget. Spädningsberäkningar av planförslagets påverkan på föroreningshalter 
i recipienten bedöms därmed som överflödiga.
Med föreslaget dagvattensystem bedöms planförslaget minska belastningen på Löftaån nå-
got och därmed bedöms inte heller Löftaåns ekologiska status försämras till följd av utbygg-
naden. Dagvattensystemet bedöms även säkerställa att tillförseln av de prioriterade ämnena 
kvicksilver, PBDE och TBT inte ökar till recipient, varför planförslaget inte heller bedöms 
påverka Löftaåns kemiska status negativt. 
I dagvattenutredningen har spridningsberäkningar avseende fosfor gjorts för att ytterligare 
förtydliga att planförslagets dagvattenpåverkan inte medför någon negativ påverkan på vat-
tenförekomsten Löftaåns ekologiska status. I beräkningarna jämförs beräknad fosforhalt och 
beräknat flöde av dagvatten i planområdet med halten och flödet i Löftaån i den närmast 
belägna provtagningspunkten och enligt dessa konstateras att nuvarande ekologisk kvot på 
0,43 (bakgrundshalt/uppmätt halt) inte förändras nämnvärt (förbättras marginellt vilket inte 
syns vid avrundning). Därmed bedöms plan-förslaget inte försämra situationen gällande 
fosfor i Löftaån utan snarare avlasta recipienten något avseende fosfor. 
Vidare bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering medföra en marginell 
minskning av föroreningsbelastningen på recipienten Vändelsöarkipelagen och därmed 
bedöms utbyggnaden inte ha någon märkbar inverkan på recipientens status. Även för denna 
recipient visar genomförda beräkningar att utgående halter för samtliga ämnen underskrider 
gällande riktvärden och utgående mängder från området minskar jämfört med idag. Ingen 
klassning med avseende på näringsämnen är gjord för vattenförekomsten. Men då mängden 
näringsämnen redan i utsläppspunkten minskar jämfört med idag, bedöms planförslaget 
inte heller medföra några ökade mängder av näringsämnen i recipienten som ligger ca 2,5 
km nedströms planområdet. Dessutom sker en stor och snabb utspädning av dagvattnet från 
planområdet då det når kusten och den stora vattenförekomst som Vändelsöarkipelagen 
omfattar. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att valet av dagvattenlösningar är avgörande för 
vilken påverkan som planområdet kommer att ha på recipient. Först med uppgifter om 
valda lösningar och framtida utsläpp från planområdet kan en slutgiltig recipientbedömning 
genomföras avseende de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (näringsämnen, särskilda 
förorenande ämnen) ingående i ekologisk ytvattenstatus och avseende prioriterade ämnen 
ingående i kemisk status. I detta fall bedöms dock genomförda beräkningar tydligt visa på 
att tillräcklig rening kan uppnås vid en utbyggnad, varför ytterligare beräkningar sannolikt 
är överflödiga. 
En bedömning av en detaljplans påverkan på ekologisk status kan även omfatta en sam-
lad bedömning av de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som kan komma 
att påverkas. Detta ger en samlad bedömning av ett projekts påverkan på vattenkvaliteten 
och naturmiljön (tillika kvalitetsfaktorer ingående i klassificeringssystemet) på nedströms 
liggande ytvattenförekomster. Aktuellt planförslag med föreslagna dagvattenslösningar 
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bedöms inte medföra någon påverkan på övriga underliggande biologiska och hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorer gällande recipienternas ekologiska status, varför en sådan mer omfat-
tande bedömning av alla kvalitetsfaktorer inte bedöms som nödvändig.  

Miljömål

De miljömål som anses vara relevanta för planen är 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15 och 16.
1. Begränsad klimatpåverkan
Planerad utbyggnad av verksamheter med inriktning på bl.a. logistik och lager ger en lokal 
ökning av trafik och uppvärmning av arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet beror 
nästan uteslutande på att trafiken ökar i området, vilket ger en ökning av utsläppet av 
växthusgaser. Dessa konsekvenser finns i princip oberoende av var nybebyggelse sker. En 
fråga gäller dock storleken av utsläppsökningarna (per bostad eller per sysselsatt), alltså om 
utsläppen ökar i större eller mindre grad. Här kan framförallt den tunga trafikens omfatt-
ning och därmed dess utsläpp av växthusgaser variera, beroende främst på det geografiska 
läget i förhållande till närliggande transportleder, affärer och bostäder. Dock är syftet med 
planområdet delvis att avleda förekomsten av tung trafik inne i Kungsbacka centrum, vilket 
bidrar till en bättre miljö i staden. Genom att ge planerade byggnader ett energieffektivt ut-
förande kan områdets klimatpåverkan genom uppvärmning minskas. Under utbyggnaden av 
området krävs resurser, vilket bl.a. medför transporter, användande av arbetsmaskiner samt 
förbrukning av byggvaror och materiel. Detta innebär i sin tur utsläpp av koldioxid både 
som följd av anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial etc. Samman-
taget bedöms detaljplanens lokala klimatpåverkan bli liten i negativ riktning.
2. Frisk luft
Detaljplanen medför små ökningar av halterna av luftföroreningar. Gällande miljökvalitets-
normer bedöms komma att klaras med stor marginal. Miljöpåverkan med avseende på frisk 
luft bedöms därmed bli svagt negativ.
6. Säker strålmiljö
Utbyggnaden av verksamhetslokaler i nära anslutning till kraftledning kan ge en ökad 
exponering för individer för skadlig strålning i arbetslivet. Då planen respekterar angivna 
skyddsavstånd och exponeringsbegränsningar anses riskerna begränsas så långt som möjligt. 
Förutsatt att skyddsavstånd hålls bedöms exponeringen för elektromagnetiska fält i arbets-
livet och i övriga miljön vara så låg att människors hälsa inte påverkas negativt. Miljöpåver-
kan med avseende säker strålmiljö bedöms som marginell i negativ riktning.
7. Ingen övergödning
Detaljplanen medverkar något till att minska närsaltsbelastningen och då främst kväve-
halterna vilket kan förbättra vattenkvaliteten i recipienterna Löftaån, Vendelsöfjorden och 
Landabukten. Detta då planområdet utformas med en förbättrad dagvattenhantering som 
fördröjer och renar vattnet innan det släpps ut. Samtidigt hårdgörs stora ytor och flödena 
ökar vilket gör att dagvattnet kommer förändra karaktär och innehålla mer miljöfarliga 
ämnen som metaller, olja och andra föroreningar. Med ett väl utformat dagvattensystem kan 
utbyggnaden bidra något till att uppnå miljömålet. Miljöpåverkan med avseende på över-
gödning bedöms därmed bli svagt positiv.
8. Levande sjöar och vattendrag
Planprogrammen bedöms ge en minskad närsaltbelastning via dagvatten från området som 
avrinner till Löftaån under förutsättning att de fördröjnings- och reningsåtgärder som före-
slås är tillräckligt kraftfulla. Detta kan bidra något till att minska övergödningen i Löftaån 
och havet, vilket är positivt för åns växt- och djurliv. Samtidigt krävs sannolikt kraftfullare 
åtgärder för att säkerställa att miljökvalitetsnormer uppnås. Miljöpåverkan med avseende på 
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levande sjöar och vattendrag bedöms därmed bli svagt positiv.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen ger upphov till en minskad föroreningsbelastning och bidrar därmed något till att 
minska övergödningen av mynningsområdet Vendelsöfjorden och Landabukten, genom att 
tillförseln av näringsämnen från jordbruksmark minskas. Samtidigt berör planen endast 
en mycket begränsad del av slutrecipienten Kungsbackafjordens avrinningsområde, varför 
situationen i recipienten Kungsbackafjorden inte förändras nämnvärt av utbyggnaden utan 
mer kraftfulla åtgärder krävs för att få en märkbar effekt. 
13. Ett rikt odlingslandskap
Utbyggnaden innebär att ytterligare en del av det öppna odlingslandskapet kring Frillesås 
tas i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområdet. Vidare tas brukningsvärd odlingsmark 
i anspråk, vilket innebär att möjligheten att i framtiden utnyttja området för odling försvin-
ner, vilket är negativt. Detaljplanen innebär därmed en liten negativ påverkan på miljömålet.
15. God bebyggd miljö
Utbyggnaden innebär att brukningsvärd jordbruksmark bebyggs med verksamheter, vilket 
negativt påverkar möjligheten att i framtiden utnyttja marken för livsmedelsproduktion. 
Samtidigt utgör planen en del i Kungsbacka kommuns arbete med att på sikt omplacera 
företag som alstrat tung trafik till trafiknära, men mer perifera lägen. Syftet är att bättre 
utnyttja centralt belägen mark i Kungsbacka och minska den lokala miljöbelastningen i in-
nerstaden. I detta perspektiv hyser planområdet goda förutsättningar som verksamhetsområ-
de då det ligger nära väg E6. Vidare finns få närliggande bostäder som riskerar att störas vid 
en utbyggnad medan konflikten med närliggande natur-, kultur- och friluftsvärdena bedöms 
som liten. Marken utnyttjas därmed på ett mer effektivt och differentierat sätt än i dagslä-
get. Med avseende på miljökvalitetsmålet god miljö – vilket innehåller fler delmål – medför 
detaljplanen därmed påverkan i såväl positiv som negativ riktning, denna bedöms som liten 
till måttlig. Störst negativ påverkan har detaljplanen på kulturhistoriska värden i området 
och angränsande miljöer. 
16. Ett rikt växt- och djurliv
Utbyggnaden medför framförallt att åkermark utan några högre naturvärden tas i anspråk 
för ett verksamhetsområde. Dock är konsekvenserna på växt- och djurlivet avhängigt på den 
mer detaljerade planeringen av verksamhetsytorna samt vilken hänsyn som tas till naturvär-
des- och biotopskyddade objekt. Ett nytt verksamhetsområde kommer ha en viss störande 
effekt på anslutande naturområdens djurliv. Detaljplanen innebär en liten negativ påverkan 
på miljömålet.

Påverkan på Natura 2000

Utbyggnaden bedöms inte innebära några ingrepp i den rätade bäcken norr om området, 
Löftaån i söder eller de slutliga recipienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten. Med för-
slagen dagvatten-hantering bedöms planförslaget inte medföra en ökad belastning av förore-
ningar eller näringsämnen till recipienterna utan dagvattenpåverkan bedöms minska jämfört 
med idag. Därmed bedöms risken för en negativ påverkan på recipienternas växt- och djurliv 
och nedströms liggande skyddade naturområden som mycket liten. Det föreligger inte heller 
någon risk för att en betydande miljöpåverkan skulle uppstå på Natura 2000-området och 
naturreservatet Vendelsö till följd av planförslaget. 

Strandskydd

I framtagen miljökonsekvensbeskrivning beskrivs de två berörda strandskyddsområdena. 
Det ena berör Löftaån med höga naturvärden, det andra berör bäcken längs nordvästra plan-
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gränsen. Löftaån bedöms inte påverkas av planerad utbyggnad, dock krävs ett upphävande 
av delar av strandskyddet längs bäcken för att kunna utföra föreslagen byggnation. Bedöm-
ningen är att en sträcka på ca 30 meter från bäcken ska bevaras som skyddszon. Skyddszo-
nen blir fortsatt tillgänglig för allmänheten. 
Området har ett gynnsamt läge för verksamheter, med anslutning till tätorten och E6, samt 
god tillgänglighet med bil, cykel, till fots och med kollektivtrafik. 

Sociala konsekvenser
En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär att Frillesås förses med ett renodlat verk-
samhetsområde i ortens utkant. Området är inte avsett att fungera som en mötesplats som 
konkurrerar med centrala Frillesås. Dock kommer verksamhetsområdet att befolkas främst 
dagtid. Kvälls- och nattetid finns risk att området känns otryggt att vistas i. För att mini-
mera känslan av otrygghet kommer huvudgatan att vara belyst.
Detaljplanen möjliggör för fler arbetsplatser lokalt vilket underlättar för boende att arbeta 
närmare bostaden. Detta främjar resande på cykel och minskar restiden till och från arbets-
platsen, vilket i sin tur ger möjlighet till mer fritid. 
Verksamhetsområdet har relativt goda möjligheter för kollektivt resande, men utrymme 
finns att upprätta ny busshållplats längs huvudgatan om behovet uppstår. Detaljplanen re-
kommenderar cykelparkeringar på varje fastighet, men det är inget krav. 
Det finns möjlighet att ta sig genom planområdet inom naturmark, både längs bäcken i 
nordvästra plangränsen och över kullen i öster. Längs bäcken finns fortsatt möjlighet för 
turridning på häst. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett utbyggt verksamhetsområde enligt detaljplaneförslaget innebär ett tillskott till arbets-
tillfällena i kommunen. Detta bidrar till att öka skatteintäkter och gynnar välfärden. Det 
nya verksamhetsområdet har potential att stärka kommunens attraktionskraft vilket kan 
locka både nya invånare och arbetskraft. Fler arbetstillfällen inom orten kan även ha en 
gynnsam effekt på de lokala verksamheter i Frillesås.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    4 kv. 2020 
Granskning:    3 kv. 2021 
Godkännande byggnadsnämnden: 1 kv. 2022 
Antagande kommunfullmäktige: 2 kv. 2022 
Laga kraft:    2 kv. 2022 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 4:167, Fastighe-
ten Rya 4:17 AB äger fastigheten Frillesås-Rya 4:17 och Kulla 1:4 är i privat ägo. 
Frillesås-Rya 3:77 är belastat med 6 stycken nyttjanderättsavtal för jakt, upplag, bete och 
jordbruk.

Nyttjanderättshavare Markanvändning Sista uppsägningsdag
Peter Skoglund Jakt 2021-12-31
Håkan Victorsson Jakt 2021-12-31
Dermanord International 
AB

Upplag Upphör att gälla 2020-09-
06

Henrik Sjögren Bete 2021-11-30
Martin Larsson Jordbruk 2021-10-13
Borekulla Gård AB Jordbruk Uppsagt till 2021-12-31

Övriga fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar gata och natur. Staten genom Trafikverket är huvudman för allmän platsmark 
väg. 

Anläggningar inom kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för industri och verksamhetsända-
mål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel lokaler,  dagvattenanläggning-
ar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet och ägare Konsekvens
Frillesås-Rya 3:77 
Kungsbacka kommun

Fastigheten belastas av 59 000 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR.  Fastigheten kommer 
att genomgå fastighetsbildningsåtgärder för att skapa 
ändamålsenligt fastigheter inom detaljplanen.

Frillesås-Rya 4:17, skifte 1&2 
Fastigheten Rya 4:17 AB

Fastigheten belastas av 6832 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR. Fastigheten belastas av 
U-område för underjordiska ledningar. 

Frillesås-Rya 4:167
Kungsbacka kommun

Fastigheten ingår i sin helhet i detaljplanen på fastighets-
ägarens initiativ. Fastighetens nuvarande användnings-
område som bostad blir framgent onyttig. Byggnaderna 
på fastigheten kommer att rivas för att göra plats för 
ändamålsenlig använding enligt detaljplanen.

Kulla 1:4
Privatpersoner

Har genom överenskommelse om fastighetsreglering 
med kommunen sålt del av fastigheten Kulla 1:4 inom 
detaljplaneområdet. Fastigheten belastas av 5912 kva-
dratmeter allmänplats för ändamål NATUR inom det 
område som ingår i överenskommelsen. Fastighetsbild-
ningsåtgärd är sökt och lantmäteriförrättning pågår.

Kulla GA:2
Kulla GA:3

Avlopp och optofiber som ansluter till Frillesås-rya 
4:167. Frillesås-rya 4:167 ingår i sin helhet i detaljpla-
nen och kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avloppsnät samt optifibernät inom detaljplaneområdet. 
Kulla GA:2 och Kulla GA:3 kommer behöva omprövas i 
denna del i samband med att Frillesås-Rya 4:167 genom-
för fastighetsbildningsåtgärder.
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Fastighet och ägare Konsekvens
Kulla S:3 Samfällt dike som använts för avvattning inom jord-

bruksmark. Pågår lantmäteriförrättning för att utreda 
och lösa in de delar som är berörda inom detaljplanen.
Dikets ändamål kommer i och med att detaljplanen 
genomförs ersättas med en kommunal anläggning för 
dagvatten.

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gata och natur.
Kommunen äger merparten av den mark som planläggs som allmän platsmark. Kommunen 
behöver lösa in mark inom Frillesås-Rya 4:17 som planläggs som allmän platsmark natur 
och gata. Inlösen av mark ska ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsbestäm-
ning, fastighetsreglering, avstyckning, ledningsrätt och anläggningsåtgärd.
Fastighetsbestämning av gränsen mellan fastigheterna Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 
4:17 måste ske eftersom gränsens läge är oklart. En ansökan om fastighetsbestämning är 
inskickad till Lantmäteriet. 
Fastighetsreglering av kvartersmark ska ske genom att del av Kulla 1:4 ska överföras till 
Frillesås-Rya 3:77, del av Kulla S:3 och Frillesås-Rya 4:17 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77 
samt att officialservitut 1384-05/9.1 med ändamål väg ska upphävas. Ansökan om fastig-
hetsreglering för del av Kulla 1:4 till Frillesås-Rya 3:77 är inskickad till Lantmäteriet.
De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, ska över-
föras genom fastighetsreglering till en angränsande kommunal fastighet. 
Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. Anläggningar 
som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter bör inrättas som gemensamhetsanläggning, 
genom anläggningsförrättning. Område för Teknisk anläggning E kan upplåtas med led-
ningsrätt. Ledningsrätt bör bildas för allmänna ledningar inom området.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av en gemensam infartsväg bli 
aktuellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. En gemensamhetsanläggning bör 
då bildas för den gemensamma användningen och förvaltningen av tillfarten. Om ett sådant 
behov uppstår bildas en gemensamhetsanläggning i samband med avstyckning.
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Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts 
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från 
de berörda fastighetsägarna.
Almedal 1:23 är härskande fastighet av servitut 1384-05/9.1 med ändamål väg och Frillesås-
Rya 4:17 är tjänande fastighet. Infartsvägen planläggs som allmän platsmark med kommu-
nalt huvudmannaskap varpå officialservitutet ska upphävas. 
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av servitutsupplåtelse bli aktu-
ellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. Servitutsupplåtelse löses i samband med 
avstyckning.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. 

Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar 
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt.
Det huvudsakliga syftet med u-området är att säkerställa utrymme för befintliga tele/fi-
ber- och elledningar inom planområdet, men även nya allmänna ledningar kan komma att 
anläggas där.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (VA-ledningar/fiber) kommer att anläggas 
i allmän platsmark. 

Markavvattningsföretag

Intill detaljplaneområdet går en bäck som förvaltas av dikningsföretaget Borekulla-Sintorp 
df 1936 där fastigheterna inom planområdet ingår. Kommunen kommer bygga ut fördröj-
ning- och reningsanläggningar inom detaljplaneområdet så att dagvattnet från planområdet 
inte överstiger mängden vatten som får släppas ut i diket. 

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering, avstyckning och fastighetsbestäm-
ning rörande kommunens fastigheter.
Fastigheten Rya 4:17 AB ansöker om och bekostar avstyckning och eventuellt bildande av 
ny gemensamhetanläggning för gemensam tillfart samt gemensam dagvattenhantering.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 
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Avtal

Befintliga avtal som berörs

Inom planområdet finns det 5 nyttjanderättshavare. Samtliga avtal ska sägas upp varav ett 
avtal redan är uppsagt och slutar gälla 2021-12-31.
Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har tecknat ett samarbetsavtall där formen för 
ansvars och kostnadsfördelningen för detaljplaneprocessen samt genomförandet av detaljpla-
nen. 

Avtal mellan kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtalet.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
• Definition av exploateringsområdet.
• Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad.
• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet. 
Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på exploa-
törens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris och förde-
las vid behov mellan exploatörer, enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker 
löpande i takt med att området byggs ut.
Åtgärder inom kvartersmark för industriändamål ansvarar exploatören för
• Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt 

huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till 
kommunen utan ersättning

• Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa
• Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet
• Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
• Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att säkerställa 

exploatörens åtaganden
• Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamåls-

enliga utbyggnad
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Avtal om fastighetsbildning och marköverlåtelse kommer även att upprättas mellan kommu-
nen och exploatören.
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Avtal mellan kommunen och Trafikverket 

Kommunen ska teckna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande utbyggnad av 
en cirkulationsplats på Almedalsvägen. Avtalet ska bland annat behandla kostnadsfördel-
ning, tidsplan och markåtkomst. Trafikverket bedömer om ett avtal ska upprättas som 
reglerar eventuell framtida åtgärd på motet där körfältet från Götebrog delas upp i höger-
respektive vänstersväng. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

Kommunen har tecknat en överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren till Kulla 
1:4 där del av Kulla 1:4 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77. Området utgör ca 22 000 kvm. 

Avtal mellan Fastigheten Rya AB och övriga fastighetsägare

Fastigheten Rya 4:17 AB ska teckna en överenskommelse om fastighetsreglering med Fril-
lesås Uthyrning AB, Almedal 1:23 där ersättning, kostnader och ansvar för upphävandet av 
officialservitutet ska behandlas.  

Avtal mellan ledningsägare och Fastigheten Rya 4:17 AB

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende upplåtelse och omläggningar av ledningar teck-
nas mellan respektive ledningsägare och fastighetsägaren för att säkerställa åtaganden vad 
gäller kostnader och utförande samt ansökan om ledningsrätt..

Tekniska frågor

Trafik

För att angöra detaljplaneområdet till Almedalsvägen ska en cirkulationsplats byggas ut. 
Trafikverket ansvarar för att ta fram en vägplan samt bygga ut cirkulationsplatsen. Fördel-
ning av kostnaderna regleras i ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikver-
ket.  

Gator

Huvudgator och lokalgator utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet 
med planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatö-
ren samt genom markförsäljning..

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploa-
tören samt genom markförsäljning.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av fastighetsägaren inom kvar-
tersmark.

Park och natur

Naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatören 
samt genom markförsäljning..
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Vatten och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket ska 
byggas ut inom planområdet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom 
planområdet utförs och bekostas av kommunen, VA-kollektivet, och finansieras genom uttag 
av anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt VA-taxan.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta kommunens tekniska för-
valtning för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från verksamhetslokaler och parkeringsanläggningar ska ord-
nas inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Fastighetsä-
garen är skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive 
fastighet.
Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom planområdet. I 
naturmarken i västra delen av planområdet kommer kommunen att anlägga ett svackdike för 
fördröjning av det vatten som sedan släps ut i dikningsföretaget enligt andelstal.
Kommunen kommer att lägga om en dagvattenledning i planområdets södra del för att möj-
liggöra för ytterligare byggbar mark. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El

Inom planområdet behöver nya elledning dras fram samt uppföra nya nätstationer för el. 
Detaljplanen medger att elstationerna får uppföras inom kvartersmark med ändamål in-
dustri. Planområdet ingår i Ellevios elnätsområde varpå Ellevio ansvarar för att bygga ut 
elnätet inom planområdet.

Tele och fiber

Bredbandsnät kommer att byggas ut till planområdet. Nya bredbandskablar kan anläggas i 
allmän plats inom planområdet.  

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

• Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gator och naturmark, flytt av 
dagvattenledning samt gång- och cykelväg, vilket delvis finansieras genom exploateringsbi-
drag från Fastigheten Rya 4:17 AB samt genom markförsäljning. 
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Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar, 
nya VA-ledningar och pumpstationer, nya anslutningspunkter, samt en uppgradering av 
ledningsnätet för spillvatten inom stora delar av Frillesås, vilket finansieras genom uttag av 
anslutningsavgifter.
Kommunen får intäkter från markförsäljning av industri- och verksamhetsmark.

• Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator, 
naturmark samt gång- och cykelväg, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

Fastighetsägaren bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Fastighetsäga-
ren får vidare utgifter för markförvärv, bygglov, anslutningsavgifter till el- tele/bredband-, 
fjärrvärme och VA-ledningar med mera. 
Fastigheten Rya 4:17 AB betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande del av 
faktisk kostnad för anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utan-
för planområdet som är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Fastigheten Rya 4:17 AB får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av indu-
strilokaler.
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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11.1111.211.5211.9612.1712.412.412.4112.5412.4512.6212.5112.511.9211.8911.6711.0811.0611.4311.7311.411.7111.7611.7811.7111.811.8311.9712.0112.7815.6817.4514.4613.9912.9912.4112.0411.9811.6811.4211.7511.611.6411.8412.0311.8612.0411.7711.5912.0511.9712.0211.8511.7711.8511.8211.8611.8411.83

11.4511.712.5413.3812.6912.6212.7612.6312.6712.4212.3312.1812.4412.0611.8711.5111.3310.8911.3311.611.4411.7211.8611.8511.811.8811.8411.9612.6816.0919.3918.7317.5515.7613.912.3712.1711.8212.0311.5611.6311.8511.6311.6411.9111.9811.9211.9612.1211.9712.0212.0311.8911.7911.6811.7511.8211.8311.8

11.9713.3214.1714.815.0713.9812.881313.5812.512.2912.1612.0912.0311.8411.4911.3511.211.3711.5211.311.5511.8711.7411.9411.9112.0112.4115.218.2519.6620.4319.0317.9212.9312.4512.3312.1111.8812.0111.6511.7611.8611.8511.7611.8612.0712.0111.9612.1312.0911.8811.9411.8311.8211.7611.7711.8111.79

12.0812.6614.0415.9915.8115.5913.9614.0612.412.1112.0611.9411.7711.3111.1311.4511.5911.6311.5511.3811.6511.8311.8611.8911.8612.314.1416.9318.519.419.6518.9713.9612.6212.2912.0312.1912.1912.0211.9711.7811.9511.8711.7912.4112.1612.1512.0812.311211.7711.8711.8211.8311.811.8911.7411.77

12.4612.6114.3115.0414.6615.0513.6613.6413.0512.4112.1611.9311.8511.6911.411.6211.7311.711.6811.5611.7511.8911.9211.9212.0313.4517.5817.9319.9620.716.8815.3312.8312.4212.2112.0112.0112.2411.9712.0612.1212.1311.9612.2212.2312.1312.0312.4312.0512.2311.9511.6111.8811.8411.8211.8411.611.78

12.5412.7312.812.9213.0113.9814.2215.4413.9112.6612.312.1312.0311.9211.5311.7111.8111.8111.8311.7911.941211.7711.8212.917.2919.1820.8122.5318.2514.5512.7812.4812.4112.0312.0212.0712.1112.0812.0711.8512.1212.2912.2512.2812.2712.2212.3211.8911.8512.0611.6911.7911.8311.8611.9111.75

12.6512.5212.6912.5412.6712.7913.0414.1414.0812.512.3812.1512.0711.8611.7611.7411.711.8111.9411.9412.0511.9812.031212.313.9217.5717.4122.322.6514.0612.7212.5212.3912.1912.0511.9311.9512.0412.2512.212.212.3412.3212.1613.661211.9811.8411.8111.7411.7311.8711.6510.75

12.3412.3512.3912.4912.4912.5112.6312.612.5712.3812.312.1212.1111.9711.8211.7911.7711.8711.9412.0312.0912.0512.112.112.8517.3216.7117.0415.613.4812.6812.4612.3712.1612.1712.1112.051212.0312.2512.2912.2412.2412.3612.512.0112.0511.9911.9611.8611.8211.4511.7510.5611.6211.61

12.4912.412.4512.5312.5412.4812.412.4512.4712.3812.312.2512.0811.9511.8611.6711.2311.7311.941212.0412.1212.212.2612.2113.5916.5417.6616.113.3612.812.5212.3612.1912.1712.1912.1512.1612.0112.0312.0612.312.2512.2612.2212.5312.1212.0912.112.221211.9811.811.6511.6211.7411.6711.62

12.5712.512.4912.4812.5212.4412.5212.6212.5612.412.3212.2412.1812.0511.911.711.2911.7311.912.0312.0912.1212.1812.2212.4713.4615.4318.5714.7112.7512.4212.2712.212.2212.1712.1212.1312.0812.0312.0712.0112.1512.3512.3212.2912.1813.1312.0312.1112.112.0712.0911.8711.8211.7611.9911.8611.8511.811.68

12.6312.5112.5212.512.7512.6612.7812.5712.5812.4912.3412.2412.0812.0711.9411.8311.6111.411.851212.0112.1312.1512.1812.4512.512.5812.7812.5512.3412.3212.312.212.1412.212.0912.1112.1412.0912.1612.1212.112.112.1312.1715.1712.0812.0812.0812.112.1212.0911.7811.5211.9511.8811.7911.9211.9311.84

12.7412.6212.6212.5312.712.6512.5912.5212.5412.6812.4212.3412.3512.171211.8611.811.3911.6711.9112.0312.0812.112.1312.2712.3812.3512.4312.3312.2512.2612.2112.212.1712.2312.1512.1912.112.112.0912.1912.1312.1712.1712.2612.1212.1412.1412.1112.1112.1112.1510.8112.1312.0211.8911.9512.0212.0111.93

12.9912.7112.6312.5712.5912.712.6412.6512.5912.6812.5212.412.3312.3312.1612.0211.9811.7411.5411.6811.9612.0212.0912.1512.1612.4612.4112.2712.2212.2712.2412.2712.212.1312.0812.1812.2112.2112.1512.1512.1212.1412.1512.1612.2912.1612.1612.1812.1312.1112.1110.9212.0711.9812.0312.0212.0612.0512.0712.11

13.2812.8812.612.5412.5212.6912.5512.5912.5612.5112.5212.4112.3812.412.3312.1412.0511.9111.6111.5211.6811.8411.9612.0112.0612.1812.2312.2212.2212.2412.1712.2512.2212.0812.1512.1112.1312.1712.1712.1712.1912.1412.1412.1512.3312.4212.2112.212.2312.161112.1112.0812.0812.0212.0212.0712.0512.0812.19

13.7913.4712.7712.612.5612.4512.4612.5212.5112.4712.6512.4712.3812.4412.4112.3212.2112.1511.7611.5611.6611.611.6911.9412.0312.0512.1612.2312.1912.1912.1812.212.2312.212.1812.1612.1712.1612.1212.1812.1812.1512.1812.2112.2112.2811.9712.1712.1511.7912.2512.1512.1312.0912.112.0412.112.1312.0712.11

15.2914.3813.1712.8812.6912.4912.712.4912.4912.512.7812.4712.4312.4512.3812.4212.3412.2612.0411.811.8411.6811.5311.8711.9411.9712.112.1512.1612.1512.1412.1512.2312.112.1712.1512.1612.1912.1812.1312.1112.212.2112.3112.2712.1612.2312.1812.5312.2612.2112.1812.2112.1512.1612.1812.1412.2112.1912.21

21.8516.4614.4413.0512.8412.7412.4212.4812.4512.5311.9812.5212.4612.5112.5212.3312.2712.311.991211.8611.7611.6211.8411.9311.9612.1812.1212.1312.1212.0212.1812.1912.1512.1212.1112.1512.1712.1912.1812.1612.1912.2212.2512.2112.2112.311.0312.1912.312.2112.212.2412.1712.2112.2412.1512.2612.33

26.1425.6118.2614.0913.112.9212.6212.5212.4912.4712.6412.4712.4412.4612.5512.3512.2712.2412.2412.1912.0411.8911.8111.6411.8311.8412.0111.9912.0412.1112.0612.0912.212.1912.2412.2112.1112.0912.1412.1912.212.2112.2512.2112.2112.2712.312.1512.2112.2412.2712.2212.1812.2512.2212.2312.312.1512.33

26.1829.0524.4916.2714.7813.3112.8912.5412.4712.412.3812.3612.4312.3912.4312.3512.1512.4712.3912.3412.2112.0712.0311.8611.7311.7711.8412.0511.9212.0512.0912.1512.1212.1312.1312.1312.1912.1412.1912.1312.1912.2212.2212.2412.2212.5612.1412.212.2212.212.2712.312.2312.212.2612.2712.3112.312.34

28.431.3628.9421.6716.1714.1513.0112.512.3912.3112.5112.3612.3112.3412.2811.5912.3912.5312.412.3312.2212.1411.9911.8311.7811.811.9612.0211.9712.1112.0712.1412.1312.1612.0912.0912.1812.1712.212.2212.1412.4212.2312.321212.212.2212.2112.2912.2912.1912.2312.2812.2612.3512.3312.3212.42

33.4730.6829.2523.2320.7115.6813.7614.2112.7512.5512.4712.4312.5812.3712.312.2712.2412.612.4612.4912.5212.3612.3612.2512.0911.9311.8511.8111.91212.0112.0212.0512.112.0712.1412.1312.1212.1612.1412.1912.2312.2512.2212.2111.0312.1912.2512.2212.2612.2812.312.3312.2712.312.3612.3512.4112.3812.41

32.5931.1827.626.2424.0216.7415.6313.6612.9312.7112.5612.512.5111.9912.2712.2411.6912.4112.4712.512.6712.4512.4412.2912.1612.0311.9111.9211.911.9512.0312.0712.0812.1412.0512.0712.0912.0712.2712.1612.112.1712.2512.2812.4212.1712.2412.2512.2912.3112.312.2912.2912.412.3312.4912.412.3712.4612.55

31.8831.4130.9328.924.519.217.1314.5513.2212.9112.7412.5412.4212.6912.2512.1811.7612.4212.4512.4812.5512.5712.512.4312.3112.1412.0312.0311.9611.9611.9912.0812.112.1212.0912.111212.0512.2112.2312.2112.2412.2112.6812.0112.1612.2112.2412.2712.3512.3412.3412.3312.3712.412.4112.4812.4412.4612.6

31.7631.5631.7929.5424.2722.6821.6521.9914.3213.1712.8612.5812.3812.3911.8512.0812.2912.4712.4712.5312.5912.7612.5912.5612.4812.3312.1912.0812.0211.9912.0312.1212.0712.0412.0612.112.112.1312.1812.1112.1112.1312.1911.7412.2512.212.2412.2812.3112.3312.3412.3712.4112.3912.3812.4412.512.5712.612.62

31.7933.6132.9230.3724.7823.7125.8227.1224.213.7513.0412.7112.4412.2112.412.0812.5512.4112.5412.5412.6212.6512.7312.6712.612.4612.3412.212.112.0612.1112.0412.091211.9611.9812.0812.0812.0811.9912.0412.0911.0712.0712.0912.212.2812.2712.3112.3512.3612.3612.3912.4212.4312.4612.5212.612.6912.71

32.5935.1333.2229.4325.5428.4430.829.4227.9918.8913.6312.8712.5812.3112.251212.3412.3412.4512.5212.5912.6412.7912.7712.7812.6212.5412.412.312.2912.1312.1512.1812.0812.1112.0912.0912.0612.0712.0212.0611.1211.9612.0412.0612.1812.2612.3612.3512.3712.3912.412.412.4612.4912.5212.5912.6112.69

35.9933.7932.4126.5927.8730.2930.4430.4931.422.4514.4513.1612.7612.4612.212.1412.2212.3212.512.5412.612.5812.7912.7912.8312.7412.6212.5512.4612.4212.3312.2712.0812.0312.0612.1212.1512.1712.1412.1611.4511.9712.0212.0512.0612.2112.2812.2812.3312.3812.3812.4512.4612.4912.4712.5312.6212.6412.7

3533.3629.9626.7429.5831.3730.5431.7632.3928.6717.0213.713.0112.5512.3512.1812.4512.412.5512.5912.5812.612.6812.8412.812.8112.7712.6812.5512.5212.4312.3312.2512.0612.1212.212.2112.1512.6411.7411.9412.0812.1512.1412.1712.212.3112.3112.312.3512.4312.4312.4212.4712.5212.5612.5912.67

33.5531.8226.7726.9528.8931.8229.1730.730.6228.2923.915.1113.4212.8112.5212.311.7812.2912.5712.6412.6412.6712.712.9812.7312.7812.8312.6812.5612.5312.4712.3912.312.1712.212.2512.2311.9812.3712.1712.1912.1812.1612.1912.2812.2812.2812.3412.3312.3712.3812.4412.512.4912.612.5912.6512.62

31.9228.5226.6327.2228.9231.0629.8528.3428.2327.6223.8918.1314.4513.0412.7212.4612.3712.4512.6112.6612.7112.6912.7112.7312.712.7312.7512.6512.6212.5512.4812.4112.3312.312.2712.6911.812.1812.2112.2612.3312.2312.2612.2412.2512.2712.3512.3612.3412.4312.4712.4812.4912.5612.6312.612.69

30.6427.1326.8228.4230.0729.8928.628.2328.7529.6924.0820.1114.8513.1212.8312.6112.4212.2912.5512.6612.712.6812.6812.6812.8212.6212.6612.6512.6212.5612.4512.3912.3512.2812.0512.2212.2112.2612.2812.2512.2612.2912.4212.3212.3512.3212.3212.3812.4312.4312.512.5512.5712.6112.712.6812.75

29.6326.8427.0429.3730.1430.8428.9827.4729.4328.8226.721.0115.7113.712.9512.7212.5312.5512.4812.612.6712.712.6912.6612.7612.6712.5812.5912.5912.5312.4512.412.3312.2811.6912.2512.2912.312.2712.2912.3312.3212.3212.412.4712.4112.4112.4212.5112.5512.6212.5412.6312.6612.7512.76

26.52728.430.6733.331.2330.2527.7428.9427.7826.2522.4815.4613.6813.1112.8312.6912.4912.5512.4512.5412.6212.6412.6112.6312.6912.5512.5912.612.512.5212.4312.3512.312.1212.3212.3112.3112.3412.3112.3112.3612.412.4212.4312.512.5412.5412.5812.612.6312.712.7112.6612.82

24.7227.7329.2134.3834.5832.8129.0326.5728.0327.5826.8221.5615.5714.113.391312.8112.6412.3112.2812.4312.612.6412.6312.6412.7712.5612.5612.612.6212.5512.4712.4212.3212.3312.3712.3612.3812.3612.3412.3912.412.4512.4812.512.5112.5112.5712.6612.7312.7212.7312.7612.8212.83

26.2628.0830.1234.4834.3531.2926.0524.8325.128.0626.5318.1715.0814.2514.0913.2412.9412.7712.5412.6412.3512.512.6712.5512.6612.5712.6212.6112.6412.6512.5512.4612.411.9712.3212.3612.3512.4412.4812.4912.4812.4512.512.5512.5812.612.612.6112.6612.7312.8712.8912.8212.8

25.8330.1929.4929.9830.6129.526.1724.4424.4824.3320.5316.5814.814.3414.0213.8113.212.8512.5912.0512.2912.5212.6912.6612.6612.6212.6512.6412.6212.6112.5212.4212.0612.3412.4312.4112.4412.4712.5412.5912.5912.5612.5612.5412.6112.6612.7212.7712.7812.7912.8212.8112.8512.95

26.8928.3529.728.3427.6626.5125.8924.2525.0223.1520.5616.7615.3314.7114.1815.6814.2712.8612.5912.4612.4912.5612.6512.6912.6912.6812.6212.6212.6312.5912.4711.9112.3812.4812.4712.4912.5112.5612.6112.6512.6612.6612.6712.6512.6812.6912.7512.8512.8312.8112.8212.7812.72

28.1528.6328.4727.8426.5223.4424.2725.8825.324.9920.7117.2916.3516.4215.1917.5915.1312.9812.6212.3812.4512.5812.7312.7312.6812.6812.6712.7312.6112.5912.4512.4512.3812.4112.412.512.5112.5812.6412.6912.6912.6612.6612.6712.7512.7812.8112.8412.8912.8512.7712.65

26.4429.1728.4327.2326.4923.0320.4923.0725.9223.6817.7818.920.1716.8116.1818.3516.3213.4812.712.4412.3612.5312.7312.6412.7212.7112.6912.7912.5812.5712.112.5612.4712.4412.4412.4912.4812.5612.5612.6112.6412.6612.6212.5912.6112.6712.7412.8112.7812.7712.7112.63

27.1628.2528.2628.2726.0122.9218.8817.9821.0719.7917.5119.4918.3119.7719.2321.7616.4313.6612.812.4712.3512.6812.6412.712.7612.7412.7312.6512.7112.5412.6112.5312.5112.2612.5912.5512.512.4912.4412.4612.4812.5412.5312.5112.5212.512.4312.4612.5112.5412.55

26.3828.927.3627.0226.9620.2818.0317.6717.4717.6817.6817.9318.8721.1323.0720.6115.2713.5512.8612.5912.4212.0412.5312.7312.7912.7712.7112.711.7112.712.6912.6312.6512.612.6111.9612.5812.5712.4912.3912.412.4412.3912.3312.3612.3712.3212.3212.3112.2912.39

26.0127.3827.1527.5525.1319.6717.817.417.3817.2917.6218.2821.4221.1621.3718.1914.7813.6613.0812.6512.5212.5212.4912.6512.7212.812.6712.7512.6412.7412.712.6612.6912.6812.712.6212.6512.4812.5112.5412.4612.412.3612.3512.3312.3412.3312.4412.0312.87

17.917.1625.0426.7424.7519.5518.3617.4217.417.8317.9121.4121.9820.4419.8616.4914.8313.6913.2712.7812.5512.5412.612.6212.7412.7712.7312.5712.7712.8212.8412.7812.7312.7212.7612.7612.7612.6812.6312.6112.412.5812.4812.112.4713.3313.4613.4613.3812.53

21.5417.8817.8517.718.7319.818.5417.9218.0518.3418.5620.5721.8621.7421.4516.914.5913.7413.3612.9912.812.6612.6912.5712.7812.7812.7712.7612.7712.8312.8812.9112.9112.8812.8712.8512.8212.7712.6312.8113.6213.7813.8413.8613.2212.3712.8412.6412.4812.39

25.4626.0527.7119.1817.5317.5817.3616.331717.8418.1618.719.892119.5116.2514.2413.9313.5413.1212.8612.7712.6612.7212.7312.7712.7712.7612.8412.8712.8512.8312.5913.0213.8113.9513.9413.9713.8613.2613.1813.5214.3515.6114.4114.4714.8213.0712.8312.68

25.8427.4728.1827.6826.2922.0917.8716.6917.211716.7716.3215.4215.716.4116.4314.7113.8613.6813.3112.9912.7712.7312.7612.8513.0813.6613.9914.0614.0814.1214.1813.8613.1712.9513.0613.0113.0313.1313.4515.4216.8616.2118.9417.5816.9617.4314.5413.1112.97

26.3528.0531.2730.0625.9823.0920.5219.3917.7318.4918.8615.916.0316.2216.1415.8915.6915.4715.2614.814.5814.4914.5114.3813.7913.1512.9512.9312.612.961313.0313.0213.0113.1113.1513.1813.2513.4914.1618.1915.8421.1720.2619.2718.7420.7114.0113.4713.16

27.3127.9431.8929.9726.3521.3619.0519.0119.7521.5723.2621.7919.1917.1816.5915.9115.113.9413.5613.1912.9112.8212.8212.7912.8812.8712.912.9412.2313.0313.0513.0813.1113.1313.1613.2513.3313.4113.6414.3316.4616.2321.0821.0719.9121.0918.9714.0214.3314.78
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Administrativ gräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Väg, statlig PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

VÄG 

Huvudgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

1

Lokalgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

GATA

 

2

Naturområde PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p

NATUR

Kvartersmark

Återvinningscentral

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

1

Teknisk anläggning PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

E

 

2

Industri PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

J

Verksamheter, undantaget sällanvaruhandel PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

Z

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd är 30 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

30

Högsta nockhöjd är 12 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

12

Högsta nockhöjd är 20 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

20

Högsta nockhöjd är 16 meter . Solcellspaneler får uppföras utöver

angiven nockhöjd.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

16

Fastighetsstorlek

Största fastighetsstorlek är 6000 kvadratmeter PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 1 std 

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

Byggnadsverk ska placeras minst 15 meter från Almedalsvägen PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp

 

1

Utformning takvinkel

Minsta takvinkel är 12 grader PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

12

Markens anordnande och vegetation

Upplag får inte finnas mot östra sidorna av användningsområdet. PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n 

Skydd mot störningar

Fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 - 50

meter från Almedalsvägens vägbana utformas i obrännbart material.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

1

Fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen,

ska inom ett avstånd av 15 - 30 meter från Almedalsvägens vägkant,

motsvara brandteknisk klass EI30

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

2

För alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska

minst en utrymmningsväg finnas som inte vetter mot leden.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

3

För etablering på ett avstånd av 15-30 meter ifrån Almedalsvägen

vägkant ska åtgärder införas som förhindrar mekanisk konflikt

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

4

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

området i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som

motverkar spridning av vätska in på området

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm

 

5

Vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska

sidoområdet längs med leden utformas på ett sätt som begränsar

konsekvensen av ett avåkande fordon. På detta sätt minskas risken

för punktering av tank

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 pm
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Allmänna platser

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §1a

 

3

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §a

 

1

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för byggnad och upplag och parkering får inte

uppföras förrän kraftledning flyttats.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 2 pa

 

2

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. PBL (2010:900) 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL (2010:900) 4 kap. 7 §

Beslutsdatum Instans

BN §241

BN/KF§X

Ja/Nej

Detaljplanen är upprättad enligt

Detaljplan för verksamheter

Frillesås-Rya 3:77 m.fl.

i Frillesås

Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson

Verksamhetschef Plan

Upprättad 2021-12-23

Johanna Vinterhav

Planarkitekt

PBL 2010:900 med standardförfarande

OPXXX

Antangandehandling

Samrådsbeslut

2020-10-22

Granskning

2021-07-08

Antagande

åååå-mm-dd

Laga kraft

åååå-mm-dd

Diarienr

2016-00088

BN §204

PLANKARTA

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA  Aktualiseringsdatum för grundkarta: 2021-06-30

Fastighetsgräns

Traktnamn, kvartersnamn

Registernummer, tomtnummer

Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak

Skärmtak

Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN

2:14          5

Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig

Storgatan

Gatunamn

Plankostnads-

avtal

Nockhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Taklutning i grader

Totalhöjd

(i meter över nollplanet)

Totalhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett

verksamhetsområde för transportintensiv och i viss

mån störande verksamheter. Detaljplanen ska vara

flexibel för att kunna inrymma både höglager och

ytkrävande såväl som mindre verksamheter.

PLANKARTA

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet

SWEREF 991200

och höjdsystemet Rh 2000

ORIENTERINGSKARTA

0 20 40 60 80 100 200 m

Skala 1:2000 i A1, skala 1:4000 i A3
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Planbeskrivning för detaljplan för verksamheter inom del av  
Frillesås-Rya 3:77, m.fl. i Frillesås

Upprättad 2021-12-22
Diarienummer 2016-00088
Detaljplanen upprättas med utökat standardförfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900.

Handläggare

Johanna Vinterhav, planarkitekt 0300-83 40 17
Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 0300-83 54 32

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt)
• Miljökonsekvensbeskrivning (Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30)

Bilagor:

• Arkeologisk utredning (Kulturmiljö Halland 2016-12-08)
• Arkeologisk förundersökning 2020 (Kulturmiljö Halland rapport 2021:18)
• Geoteknisk utredning (Norconsult 2020-04-02)
• PM Lokaliseringsprövning för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka kommun 

(Kungsbacka kommun 2020-08-25)
• Trafikutredning (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17)
• Trafikförslag (AFRY 2020-06-01)
• Trafikbullerberäkningar Frillesåsvägen (Norconsult 2021-06-16)
• VA- och dagvattenutredning (Sweco 2020-08-10, reviderad 2021-04-23)
• VA- och dagvattenutredning, komplettering (Sweco 2021-11-24)

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd Q4 2020
• Granskning Q3 2021
• Antagande Q2 2022
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Sammanfattning av planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både 
större och mindre verksamheter. Planområdet omfattar ca 36 hektar. 
Planförslaget ger möjligheten att uppföra verksamhetslokaler av olika slag. Planområdets 
läge nära motet vid E6 ger goda förutsättningar i synnerhet för lager och logistiska verk-
samheter. Inom delar av planområdet går det att uppföra höglager med maximalt 30 meters 
nockhöjd. I södra delen av planområdet tas särskild hänsyn till gårdsmiljöerna i närområdet 
- här föreslås mindre verksamheter i byggnader i mindre skala.
Kvartersmarken omfattar cirka 28 hektar. Exploateringsgraden är 60% byggnadsarea per 
fastighet. Detaljplanen möjliggör således cirka 16 hektar byggnadsarea. 
Ytor för allmän plats NATUR möjliggör dagvattenhantering inom området. 
Detaljplaneförslaget tar jordbruksmark i anspråk. Flera platser, med större sammanhäng-
ande markområde och i närheten av trafikmot längs E6, har jämförts i en lokaliserings-
prövning. Den aktuella ytan visade sig vara den bästa i en avvägning mellan aspekter som 
jordbruksmark, strandskydd, naturskydd, kulturmiljöskydd och näringsliv. 
Planförslaget ger en stor påverkan på landskapsbilden i området. Med ambitionen att mins-
ka påverkan på landskapsbilden har högre byggnader förlagts längst i öster, med visuellt stöd 
av kullarna. Närmast Almedalsvägen föreslås nockhöjden vara lägre för att bevara utblicken 
västerut. I en zon av 200 meter från befintliga bostadshus föreslås också en lägre nockhöjd.
Planförslaget är inte i överensstämmelse med kommunens översiktsplan som gällde under 
framtagandet av detaljplanen, varför planarbetet har genomförts med utökat förfarande. De-
taljplanen är i överensstämmelse med den nya översiktsplanen, som antogs av kommunfull-
mäktige 2021-11-09, i vilken området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. 

 
   Planfakta

   Huvudsaklig användning: Industri och verksamheter 
   Yta planområde:  cirka 36 hektar
   Yta kvartersmark:   cirka 28 hektar
   Sammanlagd byggnadsarea: cirka 16 hektar
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Bakgrund
Kungsbacka kommun vill utveckla verksamhetsområden i strategiskt viktiga lägen utmed de 
utvecklingsstråk som är utpekade i översiktsplanen. 
Det råder stor brist på verksamhetsmark för näringslivet i Kungsbacka kommun och i hela 
regionen. I dialog med företagen i kommunen utmärker sig bristen på byggbar mark som 
en av de stora utmaningarna. Det finns ett stort behov av kontor, lager och produktionsytor. 
Kommunen ser även en ökad efterfrågan på större lager- och logistikfastigheter, men de 
behov som dessa etableringar har i fråga om höjd och exploateringsgrad kan inte tillgodoses 
inom kommunen. Näringslivet i kommunen präglas av företag med mellan 1 och 20 an-
ställda och det är i detta spann som tillväxten framförallt sker. Det finns därför ett behov av 
mark som är planlagd för såväl stora som mindre etableringar. 
Aktuellt område ligger öster om Frillesås tätort, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
och har pekats ut som ett möjligt verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter (”Ny mark för näringslivet” Kungsbacka kommun 2009). Det finns 
få platser i kommunen med lika goda förutsättningar för ett verksamhetsområde som detta. 
Ett planprogram för området godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 229. Detta 
detaljplaneförslag är ett bidrag till att uppnå kommunfullmäktiges mål att ha det bästa före-
tagsklimatet i Västsverige. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-05-05 § 183 att uppdra åt förvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. Sam-
tidigt beslutades att inkludera den angränsande fastigheten Frillesås-Rya 4:17 i planområdet, 
för vilken ett positivt planbesked meddelades av kommunstyrelsen 2016-02-23 § 30.
Kommunstyrelsen gav också som direktiv att i det fortsatta planarbetet utreda en alternativ 
vägdragning mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen i närheten av planområdets södra 
plangräns.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager 
och ytkrävande såväl som mindre verksamheter. 

Planens huvuddrag
Planförslaget omfattas till största delen av kvartersmark för industri såsom produktion, lager 
och logistik. Här är tillåten nockhöjd upp till 30 meter för att kunna inrymma höglager. I 
söder föreslås ett mindre område för verksamheter inriktade mot service, lager och tillverk-
ning, dock ej sällanvaruhandel. Allmän platsmark finns för gata och natur. Naturområdena 
ska inrymma dagvattenhantering. 
Mot bakgrund av att platsen erbjuder unika möjligheter för större etableringar så har nä-
ringslivets intressen i avvägning mot andra intressen generellt fått företräde.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark och betesmark och omfattar cirka 36 hektar. Frillesås-
Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 AB.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och  
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). Utanför planområdet finns E6, som är riksin-
tresse för väg (riksintresse Trafikverket), och Natura 2000-området som omfattar Vendelsö-
arna och ligger utanför Löftaåns utlopp.

Översiktliga planer

Under framtagandet av denna detaljplan gällde den tidigare kommunövergripande översikts-
planen, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den ligger de aktuella fastigheterna utanför 
utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen var således inte förenlig med översikts-
planen och därför genomfördes detaljplanearbetet med ett så kallat utökat förfarande (Plan- 
och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 
En ny kommunövergripande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-09. En-
ligt den nya, nu gällande översiktsplanen är det aktuella området utpekat som utvecklings-
område för verksamheter. 

Planprogram 
Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, se karta nedan.

Programområdet omfattade ett mindre område än detaljplaneområdet.

Plankarta för planprogrammet som godkändes av 
kommunfullmäktige 2016. Den röda linjen markerar 
utbredningen av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 



~~ 
s~ ~o~~alc~~r~c~ rt~r~,~ 

Motion till Kommunfullmäktige Den 220926 

Utreda och planera för småhusbebyggelse inom tätortsområdena 

Kungsbacka koininun växer årligen med ett stort antal personer och byggnationer i foran av bland 

annat bostäder och skolor. Kommunen planerar enligt Översiktsplanen (ÖP) nya strategiska områden 

för bostäder och olika företags- verksamhetsområden och vidareutvecklar våra tätorter. 

Under många år har förslag diskuterats om bevarande av jordbruksmark, att kommunen skall vara 

restriktiv ined byggnation på bördig mark nu är det nyligen beslutat. Så långt är allt vä1, men ändå sker 

det stora, oftast privat försäljning av jordbruksmark till olika byggherrar/byggföretag som vill 

exploatera större områden av lägenheter men även en viss del av villor och radhus. 

Det finns många som söker efter mark för att bygga nytt eller bygga ut. Ett stort antal mindre 

byggföretag som önskar planlägga områden för privat byggnation där intresset och söktrycket är stort. 

Oftast faller den enskildes ansökan på att söktrycket är stort och kommunen har inga planer på att 

upprätta någon detaljplan då kommunen hänvisar till ÖPs-intentioner samt till andra kapitlet i PBL- att 

serviceområde saknas i form av bl a VA, kollektivtrafik, GC-vägar eller övrig service samt att området 

ligger så avsides och att sökanden på det nya området skapar ett bilberoende. 

Enligt ett av de svar som ges från förvaltningen citeras följande: 

"Skall en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd morn ett område behöver frågo~~ gällafide 

kommunens medverkan. och de kon~lmunek~n~misku följde~~ utredas oc12 zstvärderas i ett stö~~~~e 

sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel utbyg~rzad av i~zf~astruktzn~ belzövey 

samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplanepr ocess. Dena sa~ralade bedörra~ii~igen föregips 

genom att ta ställning till det enskilda förhandsbesked-och bygglovsäf~endet efter cfet c~ndrer. 

FöY-valtningen menar följdaktningen att ansökan också utlöser kravet på detal'plcrn. " 

Många av de peis~ner som söker sig utanför tätortsområdena, har valt att bo lite avsides, nära naturen 

och har inga svårigheter med att bo där daglig service saknas. Andra värderingar avgör deras val. 

Socialdemokraterna har utifrån det stora söktryck som finns om att många vill bygga sitt eget hus, odla 

sina grönsaker samt om möjligt även ha närheten till naturområden lyssnat av och föreslår 

Att Kungsbacka kommun öppnar upp för möjlighet att genom markinköp ge förutsättningar 

för ett eller flera moderna småhusområden för bostäder i form av självbyggeri 

Att utreda och planera för småhusbebyggelse inom de planerade tätortsområdena enligt 

gällande ÖP-22 

Att tomterna förmedlas via ett återöppnande av kommunens tomtkö. 

Lars Eriksson Renee Sylvan 

Ledamot i Kommunfullmäktige Initiativtagare till motionen 
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Detaljplaner 
Planområdet berör tre gällande detaljplaner. Detaljplanerna heter 1. LFP35bl2 (kvarters-
mark för industri), 2. LFp38 (tillfartsväg för idrottsändamål) och 3. LFP35bl1 (allmän plats 
för park). Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. De tre detaljplanerna fö-
reslås upphävas inom de ytor som omfattas av det nu aktuella planområdet. Se karta nedan. 

Kommunala beslut i övrigt 
Området är utpekat i kommunens handlingsplan för nya verksamhetsområden under perio-
den 2009-2012 (”Ny mark för näringslivet”, Kungsbacka kommun 2009)

Den linjerade ytan markerar aktuellt planområde. Cirklarna markerar de gällande detaljplaner som berörs. 

Betongindustrin1

2
3
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark, vegetation och fauna

Aktuellt område utgörs främst av en blandning av aktivt odlad och igenväxande åker- och 
betesmark, betesmark samt fuktig, kraftigt igenvuxen före detta odlingsmark som ligger 
kring ett centralt beläget höjdområde med blandskog. Området genomkorsas av några öppna 
diken och stenmurar. En kraftledning går igenom området, i huvudsak i nordsydlig rikt-
ning. I väster gränsar området mot Rya Industriväg och planlagt, hårdgjort område som idag 
utnyttjas som lagerytor för betongvaror av företaget Benders Sverige AB. I nordost gränsar 
planområdet till ett skogbevuxet höjdområde. Vidare ingår ett avsnitt med åkermark norr 
om Almedalsvägen, vilket gränsar mot ett mindre industriområde. 
En bedömning av naturvärdena inom planområdet har gjorts utifrån svensk standard för 
naturvärdesbedömning. Merparten av planområdet består av åker- och betesmark samt igen-
vuxna före detta odlingsmarker, vilka inte bedömts nå upp till någon naturvärdesklass enligt 
standarden. Det betyder dock inte att naturvärden saknas här. Vissa naturvärden finns till 
exempel knutna till biotopskyddade värdeelement som stenmurar och öppna diken. Igenväx-
ande fuktiga marker med videbuskage kan också hysa vissa värden för till exempel fågellivet 
och pollen- och nektarsökande insekter. Några naturvärdesobjekt som bedömts till klass 4 
(vissa naturvärden) har avgränsats inom planområdet samt ett naturvärdesobjekt enligt klass 
3. På nästa sida följer en kort beskrivning av respektive naturvärdesobjekt. Objekten finns 
avgränsade i figuren nedan. Av figuren framgår också de biotopskyddsobjekt som identi-
fierats inom planområdet. Objekt 2,3 och 4 ingår inte i planområdet sedan skogsområdena 
efter samrådet har exkluderats ur planområdet. 

Bedömda naturvärdesobjekt (svarta siffror) och biotopskyddsobjekt (vita siffror) inom planområdet. 
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Område 1: Skog och träd - Stora och täta slåbuskage, vattendrag med inslag av grusig-stenig 
botten. Diket/bäcken bidrar till mångfalden i landskapet och erbjuder livsmiljöer för vatten-
levande arter. De stora, täta slånbuskagen med inslag av nyponbuskar är värdefulla för bland 
annat småfåglar och nektarsökande insekter. 
Området 2: Skog och träd/berg och sten - Bergsområde med blandskog bestående av 
medelgrov asp, björk, ek och tall omväxlande med mindre bestånd av björk på fuktig mark i 
sänkor samt mer eller mindre öppna, igenväxande hällmarksområden. De senare har ty-
piska inslag av enbuskar och småträd samt i det här fallet en del häggmispel. Mosaiken med 
lövträd, bland annat ek, och öppnare hällmarksmiljöer bidrar till mångfalden i landskapet. 
Området förefaller inte vara påverkat av skogsbruksåtgärder. Om detta förhållande kvarstår 
kan områdets naturvärden på sikt öka. 
Område 3: Skog och träd/berg och sten - Mindre bergsområde som domineras av bland-
skog bestående av tall, ek och björk. Inslag finns av hällmarkspartier. I området förekommer 
bland annat enbuskar, häggmispel och fläder. Lövträdsinslaget med bland annat ek bidrar 
till mångfalden i landskapet. 
Område 4: Skog och träd - I den nedre sydöstra kanten av höjdområdet växer en zon med 
medelgrova till relativt grova ekar. De senare har en stamomkrets i brösthöjd på ca 1,7-1,9 
meter. I fältskiktet märks det till exempel gökärt, vitsippa och liljekonvalj. Ekar har många 
följearter, vars antal ökar ju äldre träden blir. De grövre ekarna i området är redan idag vär-
defulla, men de kommer att få ett än mer ökat värde om de kan tillåtas bli nästa generations 
jätteträd. 

Område 5: Småvatten/igenväxningsmark - Damm som skuggas av stora videbuskage. En 
del av vegetationen hålls dock nere genom att en mindre kraftledningsgata korsar området 
i vilket återkommande röjningar görs. Dammen utgör livsmiljö för vattenlevande arter och 
bidrar på så sätt till mångfalden i området. Detsamma kan sägas gälla för det omgivande 
området med videbuskage, vilka är av värde bland annat för småfåglar och nektarsökande 
insekter. Inga grodor eller salamandrar påträffades dock vid groddjursinventeringen vilket 
tyder på att dammen har ett begränsat värde för denna djurgrupp. 
Planområdets södra del avvattnas via diken och en mindre bäck söderut mot Löftaån, vilken 
hyser höga naturvärden. Även lövskogs- och hagmarksområdena som omger ån är värde-
fulla ur naturvärdessynpunkt. Löftaån fungerar som reproduktionsområde för såväl lax som 
öring, samt hyser en värdefull bottenfauna. Under 2000-talet har dock laxbeståndet i Löf-
taån minskat kraftigt till följd av angrepp av laxparasiten Gyrodactylus salaris, men enligt 

Fuktig igenväxande betesmark i område 2, till vänster, och zon med äldre ekar vid foten av det centrala höjdområdets 
södra del, område 5, till höger. 
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elfiske år 2019 vid Frillesås kyrka fann man åter höga tätheter av lax.  Ån hyser även bestånd 
av gädda, nejonöga, elritsa och ål samt noteringar av enstaka förekomst id, mört och sarv. 
Även åns mynningsområde hyser höga naturvärden för fisk genom det angränsande värde-
fulla marina grundområdet i Vendelsöfjorden vilket utgör fredningsområde för fisk, samt de 
angränsande strandängarna som hyser en intressant flora och ett rikt fågelliv. I fjorden ligger 
även ett naturreservat och Natura 2000-område, Vendelsö, vilket omfattar ett antal öar med 
omgivande marina grundområden som har hög biologisk produktion med stor betydelse för 
det marina livet och fågelfaunan även utanför Natura 2000-området.
Planområdets norra del ligger inom Lundaåns avrinningsområde och avvattnas mot en rätad 
bäck som rinner ned till Landabukten. I mynningsområdet flyter aktuell bäck samman med 
Lundaån. Den rätade bäcken hyser inga höga naturvärden, men slutrecipienten Landabuk-
ten utgör ett värdefullt grundområde för såväl fisk- som fågellivet. Även Lundaån hyser 
skyddsvärda fiskbestånd, med förekomst av bland annat öring och ål.

Landskapsbild och rekreation

Aktuellt planområde är beläget i den västra delen av Löftaåns dalgång, där dalgången bred-
dar ut sig väster om väg E6 och formar ett storskaligt öppet odlingslandskap som närmast 
får slättkaraktär ut mot havet och Frillesås samhälle och vidare norrut mot Åsa. Frillesås har 
karaktären av ett lantligt, mindre samhälle som vuxit upp kring en äldre by som fortfarande 
omges av spridda gårdar med aktiv jordbruksdrift eller hästverksamhet. 
Planområdet ligger i ett större landskapsrum i dalgången som domineras av öppen åker- 
och betesmark, vilket i norr och öster avgränsas av skogsklädda höjdområden med enstaka 
gårdar placerade vid foten av berget. I söder avgränsas landskapsrummet istället av spridda 
gårdar och bostadshus omgivna av lummiga trädgårdar i odlingslandskapet vilket begrän-
sar siktlinjerna mot söder. I väster utgör ett verksamhetsområde i Frillesås samhälle och ett 
mindre skogsbevuxet höjdområde, gränsen för landskapsrummet. Kring detta höjdområde 
har tidigare odlingsmark i varierande grad vuxit igen och ersatts av högvuxen bladvass, stora 
videbuskage och ung lövskog. Tvärs genom landskapsrummet löper även en större kraftled-
ning i nord-sydlig riktning som utgör ett tydligt modernt inslag i landskapsbilden. Vidare 
löper Almedalsvägen genom landskapsrummet i väst-östlig riktning från vilken man har 
tydliga utblickar över de öppna åkermarkerna på ömse sidor av vägen. Även från gårdarna 
i norr har man utblick över det öppna odlingslandskapet inom planområdet, såväl som från 
den spridda bebyggelsen i söder och omgivande höjdområden.
Odlingslandskapet i planområdets östra del genomkorsas av en del öppna diken och sten-
murar kantade av enstaka buskar och träd som avdelar marken i olika tegar. Längs med 
höjdområdet i öster löper en äldre grusväg (Gustafs väg) som formar en tydlig gräns mellan 
skog och åker. I planområdets norra och nordvästra gräns skapar istället en rätad bäck som 
bitvis kantas av träd, bitvis av enstaka buskage, en tydlig gräns för planområdet. I söder lig-
ger gårdar varav vissa utgör hästgårdar med beteshagar och ridhus.
I planområdets västra del dominerar istället igenväxande åker- och betesmark som vuxit upp 
kring den centralt belägna skogklädda höjden. Vegetationen utgör en blandning av tät busk- 
och trädvegetation och öppen mark med enstaka buskage, vilket gör att området från Al-
medalsvägen i norr upplevs som skogsdungar som successivt övergår i ett höjdområde. Här 
och var syns även resterna av tidigare hävd i form av stenmurar, spärrgreniga ekar och diken. 
Den igenväxande odlingsmarken bildar en naturlig skärm mellan det öppna landskapsrum-
met och befintligt verksamhetsområde väster om planområdet, varför Benders betongindu-
stri med sina storskaliga industribyggnader omgiven plana lagerytor inte syns förrän man 
når fram till Frillesås samhälle. Kring Benders anläggning har ett flertal stora högar med 
massor lagts upp på den tidigare odlingsmarken, vilket ger ett skräpigt intryck och bidrar 
till att göra landskapsbilden mindre attraktiv.



10  Planbeskrivning Planbeskrivning  11

Vy västerut från Almedalsvägen som erbjuder långa utblickar över det öppna odlingslandskapet

Vy mot sydväst över planområdet från Almedalsvägen där den igenvuxna åker- och betesmarken bild avtecknar sig som 
skogsdungar med höjdområdet som sticker upp i bakgrunden. Den större kraftledningen skär genom landskapet och den 
rätade bäcken som omges av bladvass och buskar utgör planområdets nordvästra gräns.

Söder om planområdet går Frillesåsvägen som i öster närmast väg E6, har tydliga utblickar 
över öppet odlingslandskap åt söder medan utblickarna in mot planområdet åt norr begrän-
sas av den spridda bebyggelsen med omgivande vegetation.  
Längre västerut närmare Frillesås samhälle utgörs planområdet närmast Frillesåsvägen av 
igenvuxen betesmark med tät ungskog, lite åkermark och en våtmark omgiven av videbus-
kage, vilka också skapar en naturlig skärm mot verksamhetsområdet från Frillesåsvägen i 
söder.
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Strandskydd

Bäcken längs planområdets nordvästra gräns omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ 
miljöbalken. Fastighetsägaren till Frillesås-Rya 4:17 har beviljats upphävande av strandskydd 
i en zon mellan 5 och 30 meter från bäcken. Strandskydd gäller fortsatt i zonerna 0-5 meter 
och 30-100 meter från bäcken inom nämnda fastighet. Se kartor nedan. 

Rutmönstrad skraffering visar strandskyddsområde längs 
dikesföretaget i plangränsen. 

Snedrandig skraffering visar område, inom fastigheten 
Frillesås-Rya 4:17 och Kulla S:3, där strandskyddet har 
upphävts enligt länsstyrelsens beslut 2020-07-16.
Övrigt storrutigt område visar område där strandskydd 
fortsatt gäller. 

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar, varken i Länsstyrelsens MIFO-data-
bas eller hos förvaltningen för Bygg & Miljö i Kungsbackas dokumentation. 

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult 2020-04-
02). Jordlagren inom hela området består av mulljord till ca 0,3-0,6 meters djup, torrskorpe-
lera, lera med en mäktighet på ca 3,5-33,0 meter, friktionsjord och berg. Marknivån varierar 
mellan +11,7 och +14,0 meter (RH2000). Grundvattnet ligger på 1 till 2 meters djup.
Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabiliteten inom planområdet vara tillfreds-
ställande för framtida exploatering förutsatt att släntkrön intill bäcken längs nordvästra 
plangränsen inte belastas mer än 10 kPa ca 3,2 meter från bäcken. 
Grundläggning av planerade byggnader och övriga anläggningar inom planområdet rekom-
menderas att pålas eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i 
detalj vid projektering. 
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Översiktsbild över målpunkter i Frillesås

Planområde

IP

Skola

Centrum

Kyrka

Havet

Social hållbarhet - nulägesanalys
Planområdet omfattar åkermark, betesmark och naturmark. De ytor som inte odlas eller 
är avgränsade för betesmark används idag av ridskolan för kortare ridturer. Hästarna kan 
passera över bäcken strax nordost om betongindustrin. I övrigt kan antas att människor i 
väldigt liten utsträckning uppehåller sig i området i rekreativt syfte.
Det finns några målpunkter i nära anslutning till området som gör att ett stort antal barn 
och unga, och skjutsande vuxna, passerar nära området. Väster om planområdet ligger 
Frillesås rid- och körklubb som har verksamheter på vardagseftermiddagar och -kvällar 
samt lördagar. Strax söder om ridklubben finns en idrottsplats som har aktivitet under hela 
veckan. Inom 1 km från området nås Frillesås centrum, Frillesåsskolan och Rya kyrka.
De naturområden som finns inom området består av bergsknallar som är relativt svårtill-
gängliga. Det kan vara rimligt att anta att havet och de naturområden som ansluter till havet 
attraherar mer för rekreation än det område som nu planeras för verksamheter.
Idag finns det en cykelväg från centrum bort till skolan längs med Frillesåsvägen. Cykel-
vägen leder sedan vidare till idrottsplatsen, där den upphör. Området kan även nås från 
Göteborgsvägen via cykelvägar som löper genom bostadsområden.
Det går att transportera sig med buss till och från bland annat Varberg och Kungsbacka. På 
en halv kilometers avstånd från planområdet finns en hållplats, men bussar med tätare turer 
avgår från Frillesås centrum.

Barnperspektiv

Barn och unga har inte tillfrågats specifikt under detaljplanearbetet. Företrädare för ridklub-
ben väster om planområdet har uppmärksammat kommunen på att ridskoleeleverna använ-
der planområdet för ridning. I övrigt används inte ytorna av barn för utevistelse.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten Frillesås-
Rya 4:167, som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bostadshuset 
bebos i dagsläget av nyanlända. Hyresavtalet är tidsbegränsat med vetskapen om planerna 
att utveckla fastigheten för verksamheter. Byggnaderna är i dåligt skick och planeras att 
rivas. Fastigheten föreslås infrias i Frillesås-Rya 3:77. 

Kulturhistoria

Området består av ett öppet jordbrukslandskap med lång hävd. I en inventering av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, utförd av länsstyrelsen, Hallands kommuner och Kul-
turmiljö Halland, identifierades fastigheten Kulla 1:73 som klass A, vilket är den högsta 
värderingen. Kulla 1:73 ligger utanför den södra delen av planområdet. Gården består av en 
kringbyggd stenlagd gård med välbevarade äldre byggnader; ett bostadshus och flera ekono-
mibyggnader med olika funktioner. 
Utifrån de kulturvärden som finns i anslutning till planområdet i form av bebyggelse och 
landskap är det viktigt att placera och utforma den nya bebyggelsen med hänsyn till dessa. 
Den södra delen av planområdet karaktäriseras av det öppna jordbrukslandskapet och lite 
spridd bebyggelse av blandad karaktär, både verksamheter, gårdar och mer samlad villa-
bebyggelse. Vid infarten till planområdet från Frillesåsvägen i söder, ligger en välbevarad 
gårdsmiljö i traditionellt utförande, Frillesås Rya 1:5. Utanför södra plangränsen sneddar 
en smal väg mot gården Kulla 1:73. Den är omgiven av ett öppet landskap, väster ut ligger 
betongindustrin med industribyggnader och en öppen parkeringsyta. Norr om gårdsmiljön 
ligger ett skogsområde på ett höjdparti som ger ett naturligt skydd och barriär mot ett even-
tuellt nytt verksamhetsområde. 

Bilderna visar Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, klass A, 

Översiktsbild kulturmiljö

Kulla 1:73

Frillesås-
Rya 1:5

Planområde
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Bilden visar de två områden där fynd påträffats och som genomgått en arkeologisk förundersökning under hösten 2020. 
Områdena benämns Frillesås 109 och Frillesås 108. Bild: Kulturmiljö Halland.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har upprättats i samband med framtagandet av planprogram-
met för Rya-Frillesås (Kulturmiljö Halland 2016). Trots mindre bra förutsättningar för 
arkeologiska utredningar gjordes flera fynd. Två boplatser som utpekas som fornlämningar 
i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se figur 7.3, identifierades men kunde ej ål-
dersbestämmas, men sannolikt rör det sig om förhistoriska lämningar. Den ena (Frillesås 
109) består av lämningar i form av stolphål, gropar och härdar, medan den andra (Frillesås 
108) är en stengrund, troligen en typ av huskonstruktion. En arkeologisk förundersökning 
genomfördes av dessa två fornlämningar under hösten 2020 (Kulturmiljö Halland 2021). 
Vid fornlämning Frillesås 109 påträffades 15 stolphål, 8 gropar, en härd, spridda flintavslag 
och en keramikrest. Det bedöms finnas stora möjligheter att även hitta husrester från yngre  
bronsåldern-äldre järnålder, varför en arkeologisk undersökning förordas. Vid fornlämning 
Frillesås 108 hittades inga arkeologiska lämningar och fornlämningen förslås därför utgå. 
Det har även tagits fram en kompletterande arkeologisk utredning för planområdets norra 
del i samband med framtagandet av detaljplanen (Kulturmiljö Halland 2020). Inga fynd el-
ler anläggningar av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen, varför inga ytterligare 
arkeologiska insatser krävs för detta delområde.

Arkeologin har inte utretts i hela planområdet. Fortfarande är de sydligaste områdena out-
redda, vilket synliggörs i kartan nedan. Kommunen avser att utreda dessa efter att detaljpla-
nen har antagits. 

Kartan visar vilka områden som inte har genomgått 
arkeologisk utredning. Dessa är markerade med gul 
linje. 
Bildkälla: Länsstyrelsen Hallands län. 
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Kommersiell och kommunal service

I Frillesås centrum, som ligger drygt 1 kilometer västerut, finns livsmedelsaffär, café, 
drivmedelstation, handelsträdgård och diverse affärer och butiker. Inom tätorten finns även 
skola, förskola, äldreboende och idrottshall/-plats.
Rya verksamhetsområde är utpekat av kommunen, utifrån sitt goda transportläge, som 
lämpligt för etablering av nya verksamheter.

Gator och trafik

Biltrafik

Planområdet har ett bra transportläge utifrån närheten till motet vid E6. Trafikverket är 
väghållare för Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Kommunen är väghållare för Rya indu-
striväg. Almedalsvägen har en uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 670 fordon, varav 6,5% 
tung trafik (2016). Frillesåsvägen har en uppmätt ÅDT på 1 410 fordon, varav 9,2% tung 
trafik (2018). Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets nationella vägdatabas. 
I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram (AFRY 2020-04-01, revide-
rad 2021-11-17). Detaljplaneförslaget reglerar inte vilken typ av verksamhet som kan tillåtas 
på området. Större verksamheter alstrar minst trafik; kontor och småverksamheter/hant-
verkare alstrar mest. I trafikalstringsprognosen har planområdet delats upp i området norr 
om Almedalsvägen och området söder om. För att kunna göra en bedömning av hur mycket 
trafik som alstras genom planläggning antas hälften av området söder om Almedalsvägen 
utgöras av småverksamheter och hälften större verksamheter. Området norr om Almedals-
vägen antas i trafikutredning upptas av småverksamheter. Med hjälp av Trafikverkets 
alstringsverktyg uppskattas antalet bilar i området norr om Almedalsvägen uppgå till 2 053 
bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik (yrkesmässig last- och persontrafik). Området söder om 
beräknas alstra 13 947 bilar (ÅDT), varav 10% nyttotrafik.
Utredningen visade att kopplingen mellan Almedalsvägen och huvudgatan söder om Al-
medalsvägen bäst utformas som en cirkulationsplats för att ge en godtagbar belastningsgrad 
för år 2045. Cirkulationsplatsen har dock inte kapacitet för 100% småverksamheter söder 
om Almedalsvägen. I bedömningen görs antagandet att den nya vägen inte används som 
genomfartsväg mellan Frillesås centrum och E6. Utredningen har visat att en viss genom-
fartstrafik kommer att finnas, men att denna är marginell eftersom tidsvinsten är ringa, i 
jämförelse med andra valbara rutter. Trafikutredningen föreslår att andelen småverksamhe-
ter begränsas i detaljplaneförslaget.
Vidare visar trafikutredningen att anslutningen från Frillesåsvägen till Rya industriväg inte 
behöver utformas med vänstersvängfält. 
Trafikutredningen tar även med semestertrafik som en parameter. Semestertrafiken beräk-
nas dock inte påverka trafikflödet nämnvärt eftersom den sammanfaller med att trafiken 
minskar från verksamhetsområdet under industrisemestern i juli månad.
Det har gjorts en analys av mätdata samt känslighetsanalys i Trafikverkets alstringsverktyg. 
Trafikutredningen har kompletterats med slutsatser avseende kapacitet enligt tidigare utred-
ning. Trafikmätning av två jämförbara verksamhetsområden, samt det befintliga verksam-
hetsområdet i södra delen av det planerade området inom föreslagen detaljplan, har utförts 
för att kunna se rimligheten i de höga siffror som alstringverktyget ger. Trafikmätningarna 
omräknat till detaljplanens område ger en betydligt lägre trafikalstring, mellan 14 och 75 % 
av beräklnad alstring. Utifrån resonemanget ger trafikutredningen att det krävs en cirkula-
tionsplats i korsningen Almedalsvägen och anslutningen med verksamhetsområdet, i övrigt 
krävs inga åtgärder på den statliga infrastrukturen.
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Gång- och cykeltrafik

Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Fril-
lesås IP respektive vid Frillesås skola. Det finns i nuläget ingen gång- och cykelkoppling till 
det planerade verksamhetsområdet. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Kulla på Frillesåsvägen på ett avstånd av 600 meter från infarten 
till Rya industriväg. Bussen (linje 744 och 745) trafikerar sträckan Idala - Frillesås - Åsa - 
Fjärås med 12 avgångar varje vardag. Längre bort, vid Frillesås korsväg och Frillesås skola, 
finns hållplatser som trafikeras av linje 615 (mot Varberg) och linje 732 (mot Kungsbacka). 

Teknisk försörjning

Dagvatten

Avrinning från planområdet sker huvudsakligen i två olika riktningar – för den södra delen 
rinner dagvatten mot Löftaån medan det för den norra delen avrinner huvudsakligen mot 
Vändelsöarkipelagen, Landabukten.
Löftaån är ett cirka 20 km långt vattendrag av naturlig härkomst. Dess ekologiska status 
uppnår endast ”måttlig” medan dess kemiska status uppnår ”ej god” enligt VISS (Länssty-
relsernas vatteninformationssystem). Miljökvalitetsnormerna är att ekologisk status till 2027 
ska uppnå ”god” och att kemisk status ska uppnå ”god” med undantag för bromerad difenyle-
ter och kvicksilver.
Vändelsöarkipelagen är ett naturligt kustområde med en storlek av cirka 33 kvadratkilo-
meter. Liksom Löftaån uppnår dess ekologiska status endast ”måttlig” medan dess kemiska 
status uppnår ”ej god”. Miljökvalitetsnormerna är att till år 2027 ha uppnått god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver.
Planområdet hyser inga betydande lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftiga regn. 
Planområdet påverkas av uppströms avrinning huvudsakligen från tre skilda områden:
• Planområdets norra del, norr om Almedalsvägen, påverkas av uppströms avrinningsom-

råde med mestadels skogsmark om cirka 1,05 kvadratkilometer. Det innebär att denna 
del av planområdet vid intensiva regn och skyfall löper stor risk att påverkas negativt av 
stora dagvattenflöden härifrån.

• Planområdets södra del påverkas av uppströms avrinningsområde, cirka 0,18 kvadrat-
kilometer stort. Här består befintlig mark utanför planområdet i relativt stor grad av 
redan exploaterad, hårdgjord industrimark vilket innebär att dagvattenflöden ovan mark 
kan bli stora och dessutom innehålla många föroreningar beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs uppströms. Ett befintligt dagvattennät finns som samlar upp 
dagvatten inom uppströms avrinningsområde men vid extrema regn kan det hända att 
vatten uppströms ifrån ändå kan påverka det aktuella planområdet.

• Östra delen av planområdet, söder om Almedalsvägen påverkas av ett mindre uppströms 
avrinningsområde bestående av den skogbeklädda höjden där. Höjden som påverkar lig-
ger utanför planområdet.

Avvattning av planområdets norra del mot Vändelsöarkipelagen sker via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936, som utökats med dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1962. 
För 1962 års dikningsföretag kan ur förrättningshandlingarna utläsas att dimensionerande 
flöde uppgår till 2,0 l/(s, ha). För dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936 saknas flö-
deskrav, varför man kan anta att flödeskravet är detsamma som i 1962 års dikningsföretag, 
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dvs 2,0 l/s*ha. Utförd dagvattenutredning tar sin utgångspunkt i detta antagande. Planom-
rådet gränsar i nordväst till dikningsföretaget i stort sett hela sträckningen från nordligaste 
till västligaste delen.
Planområdets södra del avvattnas via en mindre fåra eller bäck cirka 500 meter söderut till 
Löftaån.
I samband med detaljplanen har en VA- och dagvattenutredning tagits fram av Sweco 
(2020-08-10, reviderad 2021-04-23). Utredningen redogör för planområdets behov av 
VA-försörjning och omhändertagande av dagvatten. Inför antagandet av detaljplanen har 
underlaget kompletterats med en ny version av dagvattenutredning (Sweco 2021-11-24). Be-
räkningarna i den nya versionen ersätter till stor del beräkningarna i den tidigare versionen, 
och den nya versionen ska läsas som ett komplement till den tidigare versionen.   

Vatten och avlopp

Anslutning planeras mot befintliga dricksvattenledningar i Rågelund på västra sidan av ron-
dellen som sammanbinder Varbergsvägen, Almedalsvägen och Göteborgsvägen. Trycknivån 
där är normalt cirka +45 meter i RH2000. Om högre tryck önskas får detta ombesörjas 
inom respektive fastighet. En ny vattenledning behövs byggas från rondellen vid Rågelund 
fram till planområdet. Dricksvattnet kommer från vattenverket vid Fjärås Bräcka, som efter 
planerad utökning kommer att ha tillräcklig kapacitet.
Anslutning till spillvatten kommer att kunna ske i pumpstationen SPU52, efter omfattande 
åtgärder för förstärkning av spillvattenätet och minskning av befintligt inläckage. SPU52 
ligger i höjd med Frillesåsskolan, söder om Frillesåsvägen, cirka 500 meter sydväst om pla-
nområdet. Spillvattnet från Frillesås leds via en sjöledning till Ölmanäs reningsverk. Reci-
pient för renat spillvatten från Ölmanäs reningsverk är yttre Kungsbackafjorden.

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i Rya industrivägs norra ände.

Värme

Fjärrvärmeledningar finns i Rya industrivägs sträckning förbi Frillesås IP. 

El och Tele

I utkanten av Frillesås-Rya 4:17 och Frillesås-Rya 4:167 finns el- och teleledningar under 
mark.

Bredband

Anslutningspunkt för bredband finns söder om Frillesås IP.

Avfall

Närmaste återvinningsstation finns väster om Frillesås centrum, ca 2 kilometer från plan-
området. En tillfällig återvinningscentral uppfördes inom planområdet, norr om betongin-
dustrin, under år 2019/2020, som ersättning för en nedlagd återvinningscentral i Åsa. Inom 
planområdet behöver det möjliggöras för att uppföra en permanent återvinningscentral. 
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Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Västra delen av planområdet genomskärs av en luftburen kraftledning i nord-sydlig riktning. 
Ledningen benämns i vardagligt tal 50 kV-ledning, men konstruktionsspänningen är 72,5 
kV och den nominella spänningen 66 kV. 

Farligt gods

Planområdet genomskärs av Almedalsvägen som är transportled för farligt gods. Transport-
leden har relativt låga trafikflöden och kategoriseras som ”Väg-Låg” i bedömningen av vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Risk för översvämning/skred

I VA- och dagvattenutredningen har även översvämningsrisken utretts (Sweco 2020-08-10, 
reviderad 2021-04-23, kompletterad 2021-11-24). Utredningen visar att området inte har 
kritiska lågpunkter eller instängda områden. Genom avledning via befintliga diken undviks 
att dagvatten vid skyfall ansamlas i omgivande lågpunkter. Tillsammans med viss fördröj-
ning av en del av skyfallen i dagvattenanläggningar, innebär det att exploateringen inte 
kommer att orsaka större problem nedströms beträffande flöden och volymer. Däremot kan 
den mer direkta avledningen innebära snabbare transport av föroreningar till recipient. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
Den geotekniska utredningen (Norconsult 2020-04-02) visar på att stabiliteten inom områ-
det är tillfredställande både för befintliga och planerade förhållanden förutsatt att släntkrön 
intill bäcken ej belastas mer än 10 kPa ca. 3,2 meter från bäcken.
Öster om planområdet finns en höjd där risk finns för blocknedfall. Enligt den geotekniska 
utredningen finns risken inte i närheten av planerad ny bebyggelse. 

Buller

Planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda fastigheten 
Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Bygg-
naderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 3:77 vid ett genomför-
ande av planen.
Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom och i anslutning till planområdet.
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Schematisk sektion över Almedalsvägen i nord-sydlig riktning, som illustrerar 
relationen mellan väg och omgivande byggnader. 

Frillesås-Rya 3:77 Frillesås-Rya 4:17

30 meter
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att många olika typer av och storlekar på verksam-
heter ska kunna etableras här. 
Det större sammanhängande området centralt i planområdet har potential att hysa mer 
ytkrävande och skrymmande byggnader, medan ytan nordväst om huvudgatan lämpar sig 
bättre för mindre verksamheter. Medgiven nockhöjd sträcker sig till maximalt 30 meter i 
syfte att möjliggöra uppförande av höglager. Dessa högre byggnader medges på den östra 
sidan av huvudgatan samt norr om Almedalsvägen, där byggnaderna får mer av ett visuellt 
stöd av naturliga höjder i landskapet. Väster 
om huvudgatan medges en maximal nockhöjd 
om 16 meter för att i större utsträckning möta 
det flacka åkerlandskapet och lågpunkten längs 
bäcken. 
I sydöst medges maximalt 16 meters nockhöjd, 
inom ett område som ligger inom 200 meter 
från närmaste bostadshus. Väster om denna 
yta, finns ett område, inom 200 meter från den 
kulturhistoriskt värdefulla gården, där 20 meters 
nockhöjd medges.
Norr om Almedalsvägen medges en nockhöjd 
av maximalt 12 meter mellan vägbanan och 
30 meter in på fastigheten. Skyddsavstånd 
från trafikleden ska respekteras. Längst i norr 
medges 30 meters nockhöjd. Närmast söder om 
Almedalsvägen får byggnader uppföras till en 
högsta nockhöjd av 12 meter. Detta i syfte att 
bibehålla upplevelsen av att landskapet öppnar 
upp när man färdas västerut på Almedalsvägen. 
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Sektionen i öst-västlig riktning illustrerar relationen mellan byggnader med 16 meters nockhöjd, byggnader med 30 meters 
nockhöjd (höglager) och den befintliga trädbevuxna kullen i öster. 

16 meter

30 meter

Generellt inom planområdet gäller att byggnader ska hålla ett avstånd om 4 meter till 
fastighetsgräns. Byggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. Mot fastighetsgräns som 
sammanfaller med plangräns, eller som angränsar till allmän platsmark, begränsas avstånd 
till byggnader till 4 meter.

Kommunen hämtar inspiration från renhållningen i Kristianstad i ett tidigt skede i planeringen av den nya återvinnings-
centralen. Bild: Torstensson Art & Design

Hänsyn till angränsande kulturmiljö

Med hänsyn till gårdsmiljöerna ska de närmaste byggnaderna vara ändamålsenliga och 
samtidigt i en mindre skala än planområdet i stort. Nockhöjden begränsas till 12 meter och 
taken ska luta minst 12 grader. Fastigheterna begränsas till maximalt 6000 kvadratmeter. 
Upplag får inte uppföras mot vägen söder om plangränsen eller österut, i syfte att undvika 
”baksidor” i exponerat läge. 
Det är önskvärt att ny bebyggelse i planområdets södra del (Z) avgränsar visuellt mot be-
fintligt verksamhetsområde i väster som inte har några högre estetiska kvaliteter. Den bör 
utformas och gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse. Fasader kan förslagsvis 
utföras med huvudsakligen stående träpanel, huvudbyggnader kan ha ljus färgsättning och 
lagerlokaler/uthus kan vara rödfärgade, tak kan utföras som sadeltak med rött tegel. 

Återvinningscentral

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en återvinningscentral, som ska ersätta den temporä-
ra anläggning som idag finns i området. Återvinningscentralen har ett stort upptagningsom-
råde eftersom det saknas en permanent anläggning i kommunens södra delar. Den kommer 
även kunna användas av boende i Varberg då kommunerna samarbetar kring inpasserings-
system så att invånare nära kommungränserna kan åka till närmaste återvinningscentral.
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Grundläggning 

Utförda geotekniska undersökningar visar att byggnader behöver pålas eller lastkompenseras 
för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering.

Trygghet och tillgänglighet

De enskilda fastigheterna inom planområdet kommer med stor sannolikhet att stängslas in i 
stor grad för att minska stöldrisken. Den som rör sig inom området är förpassad till gatumil-
jöerna varför dessa utformas med belysning och gång- och cykelväg som är separerad från 
körbanan. 

Trafik och parkering

Gator och vägar

Trafikutredningen (AFRY 2020-04-01, reviderad 2021-11-17) har visat att det finns behov 
av en cirkulationsplats på Almedalsvägen, som ska hantera de ökade trafikflödena. Cirkula-
tionsplatsen föreslås placeras österut på Almedalsvägen, vid befintlig anslutning norrut, se 
karta nedan. Cirkulationsplatsen tar yta i anspråk från fastigheterna Frillesås-Rya 3:77, 4:17 
samt Almedal 1:22. Från cirkulationsplatsen föreslås en huvudgata genom planområdet sö-
derut, på allmän platsmark. Huvudgatan ansluter till Rya industriväg norr om betongindu-
strin. Längs vägområdet bereds utrymme för svackdike och gång- och cykelbana, se sektion 
A på nästa sida. Huvudgatan går att använda som genomfart, som en alternativ väg för att ta 
sig mellan Frillesås centrum och E6. Enligt trafikutredningen är tidsvinsten liten, om man 
väljer den nya huvudgatan framför befintliga vägsträckor, och genomfartstrafiken väntas 
därför inte utgöra en stor andel av totalen. Den tunga trafik som färdas mellan befintliga 
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Gatusektion A Gatusektion B

verksamheter i Rya och E6 kan i större utsträckning välja den nya vägen som alternativ 
till Frillesåsvägen, vilken trafikeras av oskyddade trafikanter och är inte utformad för tung 
trafik. 

Det norra benet från cirkulationsplatsen kopplas samman med en lokalgata som utformas 
med utrymme för vändplats i mötet med fastigheten i norr (Almedal 1:23).
Det aktuella planområdet behöver rymma en möjlighet att ansluta trafiken västerut, om 
verksamhetsområdet på sikt utvecklas vidare. Ytterligare anslutningspunkt mot Almedals-
vägen är inte möjlig. För att möjliggöra en framtida anslutning har ett vägreservat förlagts 
västerut mot bäcken. Gatan kommer byggas ut först i samband med en eventuell vidareut-
veckling av verksamhetsområdet västerut.
Den sydligaste delen av planområdet nås med en gata enligt sektion B ovan. 
Det interna vägnätet byggs ut på kvartersmark, utifrån det behov som uppstår vid avstyck-
ning av fastigheter. 
Planområdet omfattar Rya industriväg. Syftet med att inkludera denna befintliga gata är 
att förtydliga huvudmannaskapet (kommunalt) för vägen. Samtidigt förtydligas att den väg 
som försörjer Frillesås IP även får fungera som infartsväg för angränsande verksamheter. 

Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelbana föreslås längs huvudgatan. En utbyggnad av gång- och cykelbana 
föreslås även utanför planområdet från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vil-
ken binds samman med gång- och cykelnätet i det föreslagna planområdet. På så sätt binds 
det nya verksamhetsområdet samman med Frillesås befintliga gång- och cykelbanenät. 

Parkering

Verksamheternas parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten. Enligt Kungsbacka 
kommuns parkeringsstrategi ska verksamheter ha följande antal parkeringar vid maximal 
utnyttjandegrad av byggrätten:
Kontor ca 25 platser/1000 BTA
Lager ca 15 platser/1000 BTA.
Parkeringsbehovet följs upp i bygglovskedet.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av de framtida fastighetsägarna 
inom kvartersmark. Om möjligt kan fastighetsägare inom planområdet samordna parke-
ringsplatser gemensamt med en gemensamhetsanläggning. 
Cykelparkering bör anordnas i anslutning till verksamheternas entréer. Cykelparkeringarna 
ska vara attraktiva och det ska finnas möjlighet att låsa fast cykel i ramen. Antalet cykelpar-
keringar bör motsvara antalet parkeringar för bil.
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Kollektivtrafik

Det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området. Om det i framtiden 
uppstår behov av en ny hållplats så finns det utrymme för detta inom föreslaget vägområde.

Friytor och rekreation

Natur

Planförslaget innebär att all betes- och odlingsmark inom planområdet tas i anspråk till 
förmån för ny bebyggelse. I en lokaliseringsutredning (Kungsbacka kommun, 2020) har 
området utpekats som det bästa av tillgängliga alternativ i närheten av E6. 
Längs dikesföretaget i planområdets västra gräns föreslås en 30 meter bred zon med använd-
ningen NATUR. Detta område omfattas av strandskydd och ska vara allmänt tillgängligt. 
Längs med dikesföretaget, från Almedalsvägen och söderut, föreslås också en dagvatten-
anläggning i form av ett längsgående svackdike som kommer att behöva gallras med jämna 
mellanrum för att förhindra igenväxning. Denna möjlighet finns också längs dikesföretaget 
norra fortsättning. Zonen längs bäcken går att använda som ridväg. 
I kartan nedan presenteras de ytor som avsätts för allmän plats NATUR, med det huvud-
sakliga syftet att tjäna dagvattenhanteringen inom området. 

Illustrationskartan visar ytor för allmän platsmark natur.

Två av de områden som är utpekade i naturvärdesinventeringen påverkas av exploateringen. 
Ett mindre intrång görs i naturvärdesobjekt nummer 2 (siffran hänvisar till kartbilden på 
nästa sida). Kommunen bedömer att det är ett ringa intrång, på en yta som skiljer sig från 
övriga delar av objektet eftersom det är en relativt obevuxen, flack yta. Naturvärdesobjekt 5 
som är en vattenförekomst påverkas i sin helhet, och kommunen bedömer att de vattenytor 
som tillkommer i och med dagvattenhanteringen kan ersätta denna. Naturvärdesobjekt 1 
påverkas inte av exploateringen eftersom det planläggs som allmän plats natur. Område 3 
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påverkas inte av exploateringen eftersom det inte ingår i planområdet. Naturvärdesobjekt 4 
bevaras genom att det utesluts ur planområdet. 

1

2

3
4

5 Kartan visar platsen för de inventerade naturvärdesobjekten.  
Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult.

Strandskydd

Bäcken som avgränsar planområdet nordvästra gräns omfattas till största del av strandskydd 
om 100 meter enligt 7 kap 13-14 § miljöbalken. Inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är 
strandskyddet delvis upphävt, enligt beslut från Länsstyrelsen i Hallands län. Strandskyddet 
är på denna fastighet upphävt i en zon mellan 5 meter och 30 meter från bäcken. Strand-
skyddet i denna del av planområdet finns alltså bara de närmsta 5 meterna från bäcken samt 
i zonen 30-100 meter från bäcken. De öppna diken som finns inom planområdet är anlagda 
för markavvattning och bedöms inte omfattas av strandskydd. Inte heller den lilla dammen 
som benämns som naturvärdesobjekt 5 i naturvärdesinventeringen (Miljökonsekvensbe-
skrivning Norconsult 2020-09-07, reviderad 2021-04-30) bedöms omfattas av strandskydd 
då den antagligen är grävd och betydligt mindre än 0,1 hektar. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Inom ett strand-
skyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen 
påverkar växt- och djurlivet  eller allmänhetens tillgång till stranden negativt, 7 kap 15 § 
miljöbalken. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för kvartersmark men bibehålla strandskyddet 
inom allmän plats. Avståndet mellan bäcken och kvartersmarken är i samrådshandlingen 
30 meter och där bibehålls strandskyddet. För eventuellt kommande åtgärder inom allmän 
plats, där strandskyddet bibehålls, kan det komma att krävas dispens från strandskyddet. 
För att upphäva strandskyddet behöver det finnas ett särskilt skäl, de särskilda skälen finns 
uppräknade i 7 kap 18c § miljöbalken. Kommunen anser att det finns särskilda skäl och 
åberopar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen har i sin lokaliseringsutredning kom-
mit fram till att av de fem trafikmoten längs med E6:an så är aktuellt mot mest lämpad för 
ett nytt verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde i Frillesås skulle gynna Frillesås tätort, 
skapa arbetstillfällen och underlag till Frillesås centrum och kollektivtrafik. Området har 
goda kommunikationsmöjligheter på grund av läget i närheten av Frillesåsmotet på vägen 
E6. Det finns i anslutning till platsen ett befintligt verksamhetsområde - Rya industriom-
råde – vilket är rimligt att bygga vidare på. Kommunen anser därmed att det är ett angeläget 
allmänt intresse att möjliggöra ett verksamhetsområde på aktuell plats.  
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Området där strandskyddet upphävs i planen består idag av jordbruksmark och igenväxande 
jordbruksmark utan några höga naturvärden. Detta område saknar idag även några rekrea-
tiva värden. Om det etableras buskar och träd längs med bäcken skulle det strandskyddade 
områdets naturvärden sannolikt öka. 

Biotopskydd

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § 
miljöbalken. Skyddet gäller för områden som ligger i eller i direkt anslutning till öppen, 
aktivt odlad jordbruksmark. Inom aktuellt område finns ett flertal öppna diken och sten-
murar samt ett stenröse som omfattas av biotopskyddet (se bild nedan). Flera av områdets 
biotopskyddade öppna diken och stenmurar kommer att påverkas vid en utbyggnad, varför 
en dispens gällande biotopskydd kommer att krävas från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. 
Kommunen har inför detaljplanens antagande gjort en ansökan om dispens från biotopskyd-
det. 
Dock bedöms inte områdets samtliga diken, stenmurar och dammar omfattas av biotop-
skydd, då vissa ligger i kraftigt igenvuxen odlingsmark där biotopskyddet inte längre kan 
anses gälla (se tabell på nästa sida).

Nummer Biotopskyddsobjekt Motivering

1 Dike Dike som löper längs med en väg upp till 
industriområdet i nordost och har som huvud-
syfte att avvattna vägen, vilken gränsar till öp-
pen åkermark. Bedöms därmed inte omfattas 
biotopskydd då dess funktion är ett vägdike.

2 Dike Dike som löper mellan en grusväg (Gustafs 
väg) och anslutande höjdområde i öster, vars 
syfte är att avvattna vägen. Avskilt från åker-
marken och bedöms därmed inte omfattas av 
biotopskydd.

3 Stenröse Biotopskyddat odlingsröse delvis omgivet av 
yngre träd och buskar som gränsar till öppen 
jordbruksmark i väster och söder.

4 Dike/rätad bäck Biotopskyddat dike/rätad bäck av genom 
övervägande öppen åkermark på ömse sidor av 
Almedalsvägen.

5 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark i områdets östra del.

6 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom öppen åkermark i områdets östra del.

7 Stenmur Biotopskyddad, bitvis raserad stenmur löper 
genom övervägande öppen åkermark i områ-
dets östra del.

8 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets centrala 
del. Gränsar mot öppen åkermark i öster och 
igenvuxen åkermark och ett höjdområde i 
väster. Längs en del av sträckan saknas dike 
och stenmur.
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Nummer Biotopskyddsobjekt Motivering

9 Dike Biotopskyddat dike som löper genom övervä-
gande öppen åkermark söder om planområdet. 
Delvis kulverterat i anslutning till en gård.

10 Dike och stenmur Biotopskyddad stenmur och dike som löper 
parallellt med varandra i områdets nordvästra 
del. Gränsar mot betesmark i väster och något 
igenväxande åkermark i väster.

11 Dike Dike som löper genom kraftigt igenvuxen 
åkermark som inte kan anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.

12 Dike Dike som löper längs med Benders industri-
mark i väster och kraftigt igenvuxen åkermark 
och ett skogsbevuxet höjdområde i öster. 
Åkermarken kan inte anses vara aktivt odlad 
längre och därmed bedöms diket inte längre 
omfattas av biotopskydd.

• Stenmurar

Stenmurar har generellt sett en viktig roll i landskapet då de bidrar till en variation och 
bildar skydd för flera växt- och djurarter. Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddad i 
miljöbalken enligt det generella biotopskyddet. Kommunen föreslår att de stenmurarna som 
kommer att tas bort på grund av kommande exploatering återuppbyggs inom planområ-
det eller i direkt anslutning. Eftersom flera av stenmurarna idag är i dåligt skick och delvis 
raserade höjer sannolikt en återuppbyggnad av stenmurarna dess värde som landsskapsobjekt 
och dess ekologiska funktion. 

• Stenrösen 

Stenrösen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jord-
brukslandskapets växt- och djurarter. Om det stenröse som ligger inom planområdet be-
höver tas bort för att möjliggöra exploateringen så kommer det kompenseras genom att det 
återuppbyggs inom planområdet eller i direkt anslutning. 

• Öppet dike

Öppna diken fyller generellt sett en viktig funktion som livsmiljöer och spridningskorridorer 
i landskapet för växter och djur. Kommunen föreslår att de diken som kommer att påverkas 
av kommande exploatering kompenseras genom föreslaget dagvattensystemet med bland 
annat svackdiken och flera dammar. Sammantaget så bedöms de öppna dikenas värden för 
växt- och djurlivet med råge kompenseras genom dagvattensystemet. 
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Sociala aspekter och åtgärder

För att tryggt kunna ta sig igenom området till fots eller på cykel finns belyst gång- och 
cykelbana längs huvudgatan. På sikt planeras cykelbanan att anslutas till befintligt cykelnät i 
Frillesås. 
Försvinner de ridvägar som används i dagsläget kan ett behov av nya ridvägar uppstå. Möj-
ligen kan de ersättas inom strandskyddsområdet längs ån längs planområdets nordvästra 
gräns. 
Ett verksamhetsområde kan upplevas som ett otryggt område, särskilt kvällstid och nattetid 
när få människor är i rörelse i området. Det är viktigt att det inte uppstår ytor som framöver 
kan komma att ses som otrygga. Om samtliga fastigheter kommer använda sig av stängsel 
vid fastighetsgräns är det viktigt att byggnader på något sätt skapar en mer trygghetsgivande 
känsla. Trygghetsskapande faktorer kan vara att skapa god belysning och undvika uppkom-
sten av utrymmen som lättåtkomliga innergårdar och mörka platser. Avgränsande stängsel 
till företagen är positivt för att förhindra brott.
Gestaltningen i områden som vetter mot befintliga bostäder söder om området behöver 
hanteras, baksidor med parkerings- och uppställningsytor bör undvikas. Detta regleras i 
plankartan. 
Möjligheten till hästridning inom området kommer att vara begränsat i jämförelse med nu-
läget. NATUR-området längs planområdets nordvästra sida blir dock tillgänglig för allmän-
heten och således tillgänglig även för ridturer.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
För att fördröja och rena dagvatten så nära källan som möjligt bör omhändertagande av 
dagvatten så långt det är möjligt göras i kvartersmark på varje fastighet i planområdet. Utö-
ver dagvattenanläggningar på kvartersmark föreslås fördröjning och rening av dagvatten för 
hela planområdet i VA- och dagvattenutredningen (Sweco, 2020-08-10, reviderad 2021-04-
23, kompletterad 2021-11-24). 
För naturlig avrinning inom planområde, där ingen pumpning av dagvatten förekommer, 
så kommer vattnet att ha fyra huvudsakliga utflödespunkter från området. Detta innebär 
att området innefattar fyra delavrinningsområden vilka måste tas hänsyn till var för sig vid 
beräkning av flöden, fördröjningsbehov och föroreningsbelastningar. 
För var och en av de fyra avrinningsområdena föreslås diken eller dammar för fördröjning 
och rening av dagvatten från planområdet. Dagvatten från ett större avrinningsområde ut-
anför planområdet i norr föreslås ledas förbi dagvattenanläggningarna direkt till diknings-
företaget för att inte överbelasta anläggningarna.
Dagvatten från avrinningsområden nordväst om föreslagen ny väg genom planområdet och 
norr om Almedalsvägen förslås fördröjas och renas i nya diken parallella med dikningsföre-
taget i utkanten av planområdet innan det släpps mot dikningsföretaget. 
För att minska belastningen på Löftaån har utredningen utforskat möjligheten att låta en 
större del av områdets dagvatten rinna av mot dikningsföretaget. Det rinner mot Vändelsö-
arkipelagen utanför Rågelund, som anses mindre känslig för föroreningar jämfört med Löf-
taån, till vilken södra delen av planområdet rinner av. Dagvatten som alstras på takytor och 
vissa markytor söder om ny väg föreslås därför efter samlad rening och fördröjning avledas 
norrut mot dikningsföretag via ledningar och/eller med höjdjustering av mark. 
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För de två avrinningsområdena i planområdets sydvästra sida, som rinner av via bäck eller 
fåra mot Löftaån, föreslås renings- och fördröjningsanläggningar i form av dammar eller 
diken. Vart och ett av avrinningsområdena bör ha sin egen anläggning. Dagvattnet föreslås 
efter rening och fördröjning ledas i befintlig fåra eller bäck mot Löftaån.
Dagvattenanläggningarna som rinner av mot dikningsföretaget föreslås dimensioneras för 
att släppa ifrån sig maximalt 2 l/(s, ha) vid ett 10-årsregn i enlighet med begränsning i dik-
ningsföretagets förrättningshandlingar. Dagvattenanläggningar som rinner av mot Löftaån 
föreslås dimensioneras för att motsvara naturmarksavrinning vid ett 10-årsregn, med flödet 
17 l/(s, ha). Dimensioneringen av dagvattenanläggningarna kan även göras för ett större 
regn för ökad säkerhet vid skyfall. Utredningen anger fördröjningsvolymer, storlek på res-
pektive dagvattenanläggning och kostnader för anläggningar som fördröjer ett 10-årsregn 
respektive ett 100-årsregn. 
Avledning av stora vattenflöden som uppstår vid skyfall ska säkerställas genom att byggna-
der placeras något upphöjt jämfört med något nedsänkta sträckningar utmed de naturliga 
avrinningsvägarna. En sådan naturlig avrinningsväg är utmed dikningsföretaget utmed 
planområdets nordvästra gräns. En annan naturlig avrinningsväg är från de centrala delarna 
av planområdet och söder ut och ytterligare en är tvärs över den södraste delen av planom-
rådet. Det ska säkerställas att diken söderut från områden kan avleda de ökade flödena från 
planområdet vid skyfall utan risker för befintlig bebyggelse.
För avledning av skyfall söderut behöver säkras rättighet för avledning över  fastigheten 
Frillesås-Rya 3:124.
Utbyggnaden av planområdet ämnar att följa utredningens rekommendationer. Nödvändiga 
tillstånd ska sökas och markägare och dikesägare ska tillfrågas inför genomförandet.
Befintliga dagvattenledningar inom kvartersmarken i södra delen av planområdet förutsätts 
flyttas innan byggnation. 

Vatten och avlopp

Planområdet planeras bli kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
Ledningssystemet från vattenverk och reservoarer planeras anpassas för utökat utbyte av re-
servvatten mellan Kungsbacka och Varbergs kommuner. I och med det kommer kapaciteten 
för dricksvatten och brandvatten att vara tillräcklig för att försörja planområdet där ledning-
en passerar invid rondellen i Rågelund på västra sidan. Därifrån planeras ledningsdragning 
fram till planområdet utmed Almedalsvägen. 
Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt distributionsnät för 
dricksvatten inklusive brandposter. 
Planområdet planeras anslutas till kommunalt spillvatten från planområdets sydvästra hörn 
fram till SPU 52, som ligger på södra sidan om Frillesåsvägen i höjd med Frillesåsskolan. 
För att kunna ansluta Frillesås-Rya tillsammans med cirka 500 tillkommande bostäder i 
Frillesås och Landaområdet behövs omfattande åtgärder på befintligt ledningsnät i Frillesås:
• Förstärkning av självfallssystemet mellan SPU52 och planområdet
• Uppgradering av SPU52 och dess tryckledning till ny kapacitet 74 l/s
• Ökning av ledningsdimension till 400 BTG för sträckan SNB283 till SNB287. 
• Ökning av pumpkapacitet på SPU50 till 300 l/s. Pumpstationen har uppgraderats under 

tiden detaljplanen tagits fram, år 2020.
• Utökning av utjämningsmagasin vid SPU51 från 200 till 800 m3
• Minskning av befintligt inläckage i hela Frillesås spillvattennät med ca 25%
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Inom området behövs på allmän platsmark ett cirka 1500 meter långt ledningsnät, en 
pumpstation för hela området och en pumpstation eller eventuellt flera mindre LTA-statio-
ner för fastigheten eller fastigheterna längst i sydost som inte har självfall till ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter. Dricksvattenledningarna 
ska förses med brandposter som ska klara ett uttag av brandvatten om 20 l/s. Körbarhet och 
tillgänglighet för räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. Detta säkerställs 
vid projektering av vägar inom området. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). 

El, Tele och Bredband

El-, tele- och bredband finns utbyggt i närområdet och går att ansluta till. 

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram via huvudgatan. Erforder-
liga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen 
ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformning-
en ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).

Hälsa och säkerhet

Kraftledning

Kraftledningens sträckning och de skyddsavstånd den medför får konsekvenser för möjlig-
heten att utnyttja området. Det finns i dagsläget inga planer på att markförlägga kraftled-
ningen. Ett skyddsavstånd av 10 meter från vardera sida av de yttersta fasledningarna avsätts 
som mark som inte får bebyggas. Bestämmelsen gäller inte om kraftledningen förläggs till 
under mark och i detta fall föreslås ledningen flyttas till allmän platsmark.
Marknivån i ledningsgatan får inte ändras utan ledningsägarens godkännande och eventu-
ella förändringar får inte innebära att ledningsägarens möjligheter att äga, driva och under-
hålla ledningen påverkas negativt. 

Elsäkerhet

Kraftledningen har en nominell spänning på 66 kV. Konstruktionsspänningen är 72,5 kV. 
Omgivande byggnation ska hållas på ett horisontellt skyddsavstånd av 10 meter enligt före-
skrift. Marknivån i ledningsgatan får inte ändras. 

Elektromagnetiska fält

Förutom de skyddsavstånd som gäller med hänsyn till elsäkerhet behöver hänsyn tas till 
elektromagnetisk strålning. Kraftledningar avger elektromagnetisk strålning som tilltar i 
styrka ju högre strömstyrka (ampere) ledningen har. 
En vanlig rekommendation är att undvika att miljöer där människor stadigvarande vistas 
inom områden där strålningen uppgår till 0,2 μT (mikroTesla). Strålningen varierar med 
strömstyrkan och för att fastställa den exakt krävs att mätningar görs i den specifika situa-
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Avstånd som krävs för att klara riktvärdena för trafikbuller med normala treglasfönster. 

tionen. I detta fall finns en stor osäkerhet beroende dels på att det är ett expansivt område 
och dels på att det finns både produktion och uttag anslutet. Ett minsta horisontellt skydds-
avstånd på 13 meter från närmaste faslina bedöms vara tillräckligt.
För närvarande finns inget beslut om kraftledningens framtid fattat. En administrativa plan-
bestämmelse har därför införts i planen i syfte att tillgodose de skyddsavstånd som redovisas 
ovan. Då bestämmelsen hänvisar till avstånd till kraftledningen upphör dess verkan vid en 
eventuell framtida flytt.

Buller

Trafikbuller
Normala treglasfönster i de nya verksamhetbyggnaderna dämpar trafikbuller ca 30 dBA. 
För att klara riktvärdet för ljudnivåer inomhus för arbetslokaler med normala treglasfönster 
krävs att ekvivalenta respektive maximala ljudnivån utomhus är lägre än 65 respektive 80 
dBA vid fasad. I tabellen nedan redovisas avstånd från vägmitt till närmaste fasad som krävs 
från respektive väg för att klara riktvärdena, baserad på Trafikverkets trafikalstringstal, 
utan särskilda krav på fasad. Då Trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge betydligt högre 
alstring än andra analyser är sannolikt redovisade skyddsavstånd i tabellen väl tilltagna. 
Om verksamhetsbyggnader önskas placeras närmare än i tabellen redovisade avstånd klaras 
riktvärdena inomhus med fönster med god ljudisolering. 

Vid en utbyggnad av planområdet kommer trafiken på Almedalsvägen och Frillesåsvägen 
att öka. För boende längs dessa vägar innebär det att ljudnivån kommer att öka. Beräknade 
ekvivalenta ljudnivåer för boende längs Frillesåsvägen redovisas i kartbild på nästa sida. 
Förstorad bild finns i den bilagda utredningen. Då trafikverkets alstringsverktyg visat sig ge 
betydligt högra alstring än andra analyser är sannolikt redovisade ljudnivåer något höga. 
För befintliga hus bör enligt Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” bulleråtgärd för bostäder övervägas om dessa har över 55 
dBA i ekvivalent ljudnivå vid bullerutsatt fasad om dessa är byggda mellan 1997 och 2015. 
För bostäder byggda före år 1997 är riktvärdet för när åtgärder ska övervägas 65 dBA. 
I nuläget har två hus ekvivalent ljudnivå över 55 dBA. Riktvärdet för bostäder uppförda 
efter 1997 överskrids med 1-2 dBA.
Om planområdet kommer alstra trafik enligt Trafikverkets alstringsverktyg, vilket är betyd-
ligt högre alstring än andra analyser, kommer i framtiden fem hus få ekvivalent ljudnivå över 
55 dBA. För fyra av husen kommer riktvärdet överskrids med 1-3 dBA och för 1 hus (vid 
infarten till planområdet) kommer riktvärdet överskridas med upptill 7 dBA. 
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Kommunen bedömer att eftersom prognosen är högt räknad och eftersom de utsatta bo-
städerna är uppförda innan 1997 så finns inte behovet av bullerskyddande åtgärder i detta 
skede. För det hus vid infarten till Rya industriväg som enligt prognosen är mest expone-
rat för buller finns möjligheten att vid behov uppföra ett bullerskydd på kommunens mark 
väster om.

Rya industriväg

Frillesåsvägen

Frillesåsvägen: beräknade ekvivalenta ljudnivåer, år 2045. Källa: Norconsult.
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Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Källa: Boverket.

Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida (Tabell 2 enligt hänvisningen i tabellen ovan).  
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. Källa: Boverket.

Industribuller
Vid etablering av verksamheter inom planområdet får ljudnivåerna inte vara störande för 
omgivningen. Det innebär att verksamheter inte får överstiga de riktvärden som gäller för 
zon A enligt tabell nedan. 

Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas 
in i ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. För trafik till och från 
verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara 
vägledande. 
I miljöbalken finns regler som innebär att de nivåer som redovisas i planbeskrivningen eller 
bygglovet också ska gälla i tillsynsskedet (Miljöbalken 26 kap. 9a §).
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Farligt gods

Planförslaget innebär att ingen bebyggelse tillåts inom 15 meter från Almedalsvägen, som 
är en transportled för farligt gods. Detta avstånd gäller om riskreducerande åtgärder utförs 
på byggnaderna, annars gäller 25 meters bebyggelsefri zon, industriverksamhet kan uppföras 
som närmast 30 meter från vägbanan. Utöver detta ska rekommendationerna i riktlinjerna 
följas, läs mer i Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen Hallands län 2011. 
Riskreducerande åtgärder innebär att:
• fasad som vetter mot Almedalsvägen ska inom ett avstånd av 30 till 50 meter från Al-

medalsvägens vägkant utformas i obrännbart material,
• fasad, inklusive dörrar och fönster, som vetter mot Almedalsvägen, ska inom ett avstånd 

av 13 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant, motsvara brandteknisk klass EI30, 
• för alla byggnader inom 50 meter från Almedalsvägens vägkant ska minst en utrym-

ningsväg finnas som inte vetter mot leden,
• för etablering på ett avstånd av 15 till 30 meter från Almedalsvägens vägkant ska 

åtgärder införas som förhindrar direkt mekanisk konflikt. Erforderlig omfattning och 
utformningen av ett sådant skydd beror på platsspecifika förhållanden och kan vara 
exempelvis: vall/dike, betongbarriär eller förstärkt vägräcke (H4 eller H2),

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska området i så stor 
utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som motverkar spridning av vätska in på 
området. 

• vid all byggnation inom 60 meter från Almedalsvägens vägkant ska sidoområdet längs 
med leden utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen av ett avåkande fordon. På 
detta sätt minskas risken för punktering av tank. 

• Området nära leden ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. 

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. 

VÄG Väg, statlig Trafikverkets väg 990 (Almedalsvägen). 

GATA1 Huvudgata
Syftet är att möjliggöra huvudgata genom planområ-
det söder om Almedalsvägen och bekräfta kommu-
nalt huvudmannaskap för befintliga Rya industriväg. 

GATA2 Lokalgata
Gata som ska förbinda verksamhetsområdena norr 
om Almedalsvägen med cirkulationsplatsen. Utrym-
me för vändplats finns längst i norr.

NATUR Naturområde

Syftet med bestämmelsen är att skapa utrymme för 
hantering av dagvatten. Ytan kan även användas för 
rekreation och ger allmänhet och djurliv möjlighet att 
passera genom området. 

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

E1 Återvinningscentral Syftet är att möjliggöra uppförandet av återvinnings-
central på en del av området. 

E2 Teknisk anläggning Mark avsedd för pumpstation som en del av dag-
vattenhanteringen.

J Industri Mark för industriändamål av varierande slag.

Z1 Verksamheter, undan-
taget sällanvaruhandel

Mark avsedd för verksamheter i mindre skala. Dock 
ej sällanvaruhandel.
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Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

Största byggnadsarea 
är 60 % per fastighet

Syftar till att begränsa den byggbara ytan inom  
respektive fastighet och säkra tillräcklig yta för  
komplement likt parkering och dylikt. Gäller inom 
alla kvartersmarksytor.

Högsta nockhöjd i 
meter. Solcellspaneler 
får uppföras utöver 
angiven nockhöjd.

Bestämmelsen syftar till att begränsa byggnaders 
omfattning i höjdled samt att möjliggöra uppförande 
av solcellspaneler på tak utan att minska byggrätten.

d
Största fastighetsstor-
lek är 6000 kvadrat-
meter

Bestämmelsen syftar till att hålla byggnadsvolymerna 
uppbrutna i mindre volymer för att åstadkomma en 
småskalig miljö.

Byggnad ska placeras 
minst 4 meter från 
fastighetsgräns el-
ler sammanbyggas i 
fastighetsgräns

Syftar till att säkerställa utrymme mellan bygg-
nadskroppar över fastighetsgränser för att förhindra 
brandspridning. Planbestämmelsen syftar även till att 
säkerställa att byggnader kan sammanbyggas för att 
möjliggöra en ändamålsenlig byggnad inom fastighe-
ten/fastigheterna.  
Gäller inom alla kvartersmarksytor.

 p

Byggnad ska place-
ras minst 15 meter 
från Almedalsvägens 
vägbana

Bestämmelsen syftar till att hålla ett område fritt från 
bebyggelse utmed Almedalsvägen, eftersom den är en 
transportled för farligt gods.

Minsta takvinkel är 12 
grader

Syftet är att efterlikna omgivande gårdsmiljöers 
utformning samt att fasadhöjden ska upplevas lägre. 
Samtidigt ska bestämmelsen möjliggöra ändamålsen-
liga byggnader för verksamheter. 

n
Upplag får inte finnas 
mot östra sidorna av 
användningsområdet

Med östra sidorna avses användningsgräns som vetter 
mot fastigheten Kulla 1:73 och längs befintlig tillfart-
sväg till samma fastighet. Syftet med bestämmelsen 
är att förhindra uppkomsten av baksidor mot omgi-
vande miljöer. 

m1

Fasad som vetter mot 
Almedalsvägen ska 
inom ett avstånd av 30 
till 50 meter från Al-
medalsvägens vägkant 
utformas i obrännbart 
material.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.
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m2

Fasad, inklusive dörrar 
och fönster, som vetter 
mot Almedalsvägen, 
ska inom ett avstånd 
av 15 till 30 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant, motsvara brand-
teknisk klass EI30. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m3

För alla byggnader 
inom 50 meter från 
Almedalsvägens 
vägkant ska minst en 
utrymningsväg finnas 
som inte vetter mot 
leden.

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m4

För etablering på ett 
avstånd av 15 till 30 
meter från Almedals-
vägens vägkant ska 
åtgärder införas som 
förhindrar mekanisk 
konflikt. 

Syftar till säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m5

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska området i så 
stor utsträckning som 
möjligt utformas på 
ett sätt som motverkar 
spridning av vätska in 
på området.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde.

m6

Vid all byggnation 
inom 60 meter från 
Almedalsvägens väg-
kant ska sidoområdet 
längs med leden vara 
fritt från oeftergivliga 
och spetsiga föremål 
för att begränsa konse-
kvensen av ett avå-
kande fordon. På detta 
sätt minskas risken för 
punktering av tank.

Syftar till att säkerställa riskreducerande åtgärder om 
byggnad uppförs inom riskområde. Enligt Trafikver-
kets riktlinjer för Vägars och Gators Utformning 
avses med oeftergivliga föremål större fasta föremål, 
exempelvis:
• träd med diameter >100 mm i brösthöjd 
• bropelare 
• kort betongfundament högre än 0,1 m 
• jordfast sten högre än 0,1 m 
• el- och teleskåp 
• bergskärning med skrovlig yta 
• hus, murar o.dyl som inte har slät yta längs vägen 
• stolpar, bärare av vägutrustning eller annan utrust-
ning som inte är eftergivliga enligt standarden {SS-
EN 12767}.
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Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

a₁ Strandskyddet är 
upphävt.

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
kvartersmark.

a₂

Bygglov får inte ges 
för byggnad och upp-
lag och parkering får 
inte uppföras förrän 
kraftledning flyttats. 

Bestämmelsen begränsar byggrätten närmast kraft-
ledningen. Om kraftledningen i framtiden förläggs 
under mark så försvinner begränsningen. 

a3 Strandskyddet är 
upphävt. 

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet. Syftar till att möj-
liggöra för åtgärder enligt plankartan. Gäller inom 
allmän platsmark.

Genomförandetiden 
är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner 
laga kraft.

Bestämmelsen anger under vilken tidsrymd detaljpla-
nen är tänkt av genomföras. Gäller inom hela plan-
området. 

Huvudmannaskapet är 
kommunalt för allmän 
plats

Bestämmelsen anger vem som är huvudman för all-
män plats - Gata och Natur - inom hela planområdet.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. En sådan utveckling benämns här 
nollalternativet. Nollalternativet innebär således att någon utbyggnad av ett verksamhets-
område för transportintensiva och i viss mån störande verksamheter inte sker i området. Vad 
som är den mest sannolika utvecklingen i ett nollalternativ är inte alltid lätt att bedöma, 
men utgångspunkten i detta fall är att nuvarande markanvändning i form av delvis brukade 
åker- och betesmarker i så fall kommer att bestå. De miljökonsekvenser som beskrivs i kap 
6-15 i miljökonsekvensbeskrivningen blir inte verklighet i ett nollalternativ, utan beskriv-
ningarna under ”Nuvarande förhållanden” för respektive miljöaspekt kommer i huvudsak att 
gälla även framöver. 
En annan tänkbar utveckling är att brukandet av odlingsmarkerna efterhand upphör, vilket 
på sikt leder till igenväxning av området. Detta har redan börjat ske i delar av området idag. 
De öppna vyerna i området kan då komma att förändras liksom förutsättningarna för djur- 
och växtliv, där arter knutna till öppet jordbrukslandskap missgynnas.
Ytterligare en tänkbar utveckling av nollalternativet är att aktuellt planförslag förkastas och 
man i framtiden kommer att pröva att planlägga området för en annan användning och/eller 
utformning. 
Nollalternativet medför även att Kungsbacka kommuns arbete med att långsiktigt placera 
verksamheter som alstrar mycket transporter och tung trafik till trafiknära, men mer peri-
fera lägen i kommunen istället för i nära anslutning till Kungsbacka innerstad eller inne i 
utvecklingsorter kan hämmas något.  

Miljökonsekvenser

Undersökning

Kungsbacka kommun gjorde i planprogramsskedet år 2016 bedömningen att förslaget inte 
medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gjorde i sitt samrådsyttrande inte samma 
bedömning utan menade att det inte gick att utesluta att föreslagen utbyggnad i program-
förslaget skulle medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ansåg dock att framtagen 
miljöutredning utgör en god grund för en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökon-
sekvensbeskrivning har därför tagits fram för detaljplaneförslaget (Norconsult 2020-09-07, 
reviderad 2021-04-30). 

Natur, kulturmiljö & rekreation

En utbyggnad medför främst att öppen och igenvuxen odlingsmark utan några högre 
naturvärden tas i anspråk. Merparten av de bedömda naturvärdesobjekten kommer inte att 
påverkas av exploateringen, vilket är positivt ur naturmiljöavseende. Ingrepp sker dock i två 
naturvärdesobjekt, då en mindre del av höjdområdet i öster ersätts med industrimark och en 
damm med begränsat värde för groddjur i sydväst exploateras. Planområdets betydelse för 
groddjur kan snarare öka med rätt utformning av dagvattendammar och grönytor i området. 
Övriga naturvärdesobjekt sparas men gränsar till planerade verksamhetsytor, varför risk 
finns att dessa påverkas vid en utbyggnad. Med en hänsynsfull planering bedöms dock dessa 
naturvärden att klaras. 
Planerat dagvattensystem bedöms medföra en något minskad föroreningsbelastning från 
planområdet jämfört med idag. Därmed bedöms inte planförslaget ge någon negativ påver-
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kan på Löftaåns skyddsvärda fiskfauna eller de skyddsvärda marina grundbottnarna i slut-
recipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten. Planförslaget bedöms inte heller ha någon 
större negativ påverkan på skyddade arter och någon dispens från Artskyddsförordningen 
behövs inte. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små.
Planerad utbyggnad innebär att flera moderna byggnader som är upp till 30 meter höga 
placeras centralt på dagens öppna jordbruksmark och därmed tar aktuellt område ytterligare 
ett steg från odlingslandskap till ett mer tätortsnära område. Anslutande kulturhistoriskt 
intressanta gårdar påverkas negativt då de förlorar en del av sin koppling och funktion till 
odlingslandskapet. En fornlämning påverkas och ska undersökas ytterligare, vilket kräver 
tillstånd från kulturmiljölagen. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttliga och 
negativa.

Landskapsbild

Planförslaget medför att landskapsbilden förändras markant. Detta då stora delar av det 
storskaliga odlingslandskapet kring Almedalsvägen försvinner och ersätts med ett modernt 
industriområde som bryter helt mot områdets lantliga karaktär i såväl skala som utform-
ning. Landskapsbilden påverkas tydligt negativt för både boende och förbipasserande på 
Almedalsvägen. Frillesås samhälle och entrén in mot samhället tar ytterligare ett steg från 
lantligt samhälle mot en större tätort, vilket påverkar landskapsbilden på en mer regional 
nivå. Utbyggnaden blir inte lika framträdande från Frillesåsvägen då den delvis kommer att 
skymmas av bebyggelse. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden vara 
stora och negativa på en lokal nivå men även på regional nivå påverkas landskapet i viss mån. 

Markförhållanden

Planförslaget medför en del markarbeten i form av schaktning, uppfyllnader och grundlägg-
ning vilka kräver hänsyn till området geotekniska förhållanden. Planområdet bedöms som 
byggbart och stabiliteten bedöms som tillfredsställande för planerade förhållanden. Plane-
rade byggnader bör grundläggas med pålar eller lastkompenseras. I samband med projekte-
ring bör sättningsförhållandena utredas mer detaljerat för att undvika marksättningar och 
minimera påverkan på konstruktionerna.
Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms som mycket 
liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande verksamhet ska enligt 
uppgift ha bedrivits på platsen utan området har brukats som åkermark under lång tid.

Vattenförhållanden

Ett verksamhetsområde med t ex logistik, tillverkningsindustri etc. medför en relativt stor 
ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket innebär att belastningen på anslutande diken 
och Löftaån och bäcken i norr samt till slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
från området ökar och ändrar karaktär.
I framtagen VA-utredning indelas planområdet i fyra avrinningsområden utifrån naturlig 
avrinning med fyra utsläppspunkter, för att få en avrinning som inte kräver pumpning. 
Dagvattenhanteringen blir separat för respektive delområde. Dagvattenhanteringen hante-
ras separat inom dessa fyra delområden. Inom dessa föreslås olika kombinationer av för-
dröjnings- och reningsåtgärder som både avleder och renar dagvatten samtidigt som höga 
flöden utjämnas med hjälp av översilningsytor, fördröjningsdammar (både torra och våta 
dammar) och svackdiken. Åtgärderna föreslås integreras i park- och grönytor och utformas 
med hänsyn till funktion och gestaltning. Med föreslaget dagvattensystem beräknas förore-
ningsbelastningen från planområdet minska jämfört med idag. Beräkningarna baseras dock 
på schablonhalter, varför de faktiska föroreningshalter som uppkommer i dagvattnet vid en 
utbyggnad kan skilja sig markant från dessa resultat. Halterna är även beroende av vilken 
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typ av verksamheter som etableras i planområdet. 
Vid exploatering av planområdet föreslås en utbyggnad av nya ledningar för både dricks- och 
spillvatten vilka kopplas på befintligt ledningsnät. 
Områdets recipienter Löftaån och Vändelöarkipelagen har måttlig ekologisk status, med 
målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027, medan kemisk status ej uppnås pga. för 
höga halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromera-
de difenyletrar (PBDE). För dessa ämnen finns ett undantag i form av mindre stränga krav. 
Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska och kemiska statusen i berörda 
vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vattenförekomsterna, 
under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av dagvatten.  
Planområdet hyser få lågpunkter där vatten riskera att samlas och översvämmas vid skyfall. 
Om planområdets dagvattenanläggningar dimensioneras för att kunna hantera dagvattenvo-
lymer vid skyfall (eller delar av) bedöms inte exploateringen förvärra situationen vid skyfall 
jämfört med idag. 

Trafikrelaterade frågor

I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram. Detaljplanen reglerar inte 
vilken typ av verksamhet som kommer tillåtas i området eller fördelningen mellan större 
verksamheter, småverksamheter/ hantverkare eller kontor. Beroende på planens innehåll och 
metodval varierar antal fordon som området beräknas alstra kraftigt Trafikverket alstrings-
verktyg som ger betydligt högre alstring än andra metoder har legat till grund för vidare 
studier av trafik, buller och luft för att vara på den säkra sidan.
Planområdet beräknas komma att alstra ca 13 700 fordonsrörelser/dygn enligt Trafikverkets 
trafikalstringstal. Trafiken på omgivande vägar kommer att öka i framtiden beroende på 
både generell trafikökning och planerat verksamhetsområde, med mellan 200 % och 400 % 
på Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Säkerheten för de fotgängare och cyklister som idag 
rör sig längs Frillesåsvägen kommer att försämras med ett ökat trafikflöde.  
Planen omfattar även en ny huvudgata mellan Rya Industriväg och en föreslagen cirku-
lationsplats på Almedalsvägen. Kapacitetsberäkningarna visar, baserat på Trafikverkets 
alstringsverktyg, att en cirkulationsplats är den enda utformningen som ger godtagbar 
belastningsgrad för år 2045.
Trafikutredningen kompletterades under 2021 med utredning av behovet av vänstersvängfält  
på Frillesåsvägen, vid anslutningen till Rya industriväg. Utredningen visade att det framtida 
trafikflödet inte motiverade ett vänstersvängfält i det här läget. 

Hälsa och säkerhet

För arbetslokaler finns endast riktvärden inomhus. Dessa klaras med fasad utformad enligt 
ljudnivåkraven i BBR.
Den ökade trafiken på omgivande vägar, baserat på Trafikverkets alstringsverktyg, bedöms 
komma att medföra en ökning av den ekvivalenta ljudnivån för boende längs Almedalsvägen 
med 3-6 dBA respektive längs Frillesåsvägen med 3-5 dBA. Maximala ljudnivån beräknas 
öka med 1-2 dBA. 
Detaljerade bullerberäkningar bör göras för hus belägna nära Frillesåsvägen, väster om 
planområdet. Översiktliga beräkningar visar att bostadshuset beläget nordöst om korsningen 
mellan Frillesåsvägen och Rya Industriväg kommer få ökad ljudnivå från Frillesåsvägen och 
från Rya Industriväg med ca 7 dBA. För övriga bostadshus belägna längs Frillesåsvägen 
beräknas ljudnivån öka med ca 3 dBA. Om riktvärdena överskrids är en möjlig åtgärd att 
anlägga en skärm längs med Frillesåsvägen och Rya Industriväg.



42  Planbeskrivning Planbeskrivning  43

Bostadshusen längs Almedalsvägen är belägna relativt långt från vägen (ca 50 m) och kom-
mer därför sannolikt klara riktvärdena även vid genomförande av planen utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder. 
I den norra delen går planområdet ända fram till Almedalsvägen. För att uppfylla den fy-
siska utformningen kring transportleder för farligt gods kan byggnader inte placeras när-
mare än 30 meter från vägen. Byggnader kan medges fram till 15 meter från Almedalsvägen 
förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
Inga nya byggnader där människor vistas stadigvarande får uppföras inom områden där de 
elektromagnetiska fälten överstiger 0,4 μT. Ellevio som äger befintlig kraftledning på 50 kV 
i området, rekommenderar ett skyddsavstånd på 13 m på ömse sidor av ledningen, inom vil-
ket inga nya byggnader bör placeras. Åtgärder som reducerar magnetfältet kan bli aktuella.  
Planerad utbyggnad av transportintensiv verksamhet kommer att ansluta till ett fåtal befint-
liga bostäder. Beroende på hur störande verksamheter som kan bli aktuella, bör ett skydds-
avstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus. 

Naturresurser

Utbyggnaden innebär att 20 ha jordbruksmark tas i anspråk för verksamhetsområde något 
som innebär konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock bedömt att planerat verk-
samhetsområde i nära anslutning till väg E6 är av väsentligt samhällsintresse då det skapar 
fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommu-
nen, vilket motiverar att en del brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Utbyggnaden kan påverka flera av områdets öppna diken, stenmurar och ett stenröse, 
varför dispens från biotopskyddet krävs från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. I områ-
dets kraftigt igenvuxna delar bedöms dock inte biotopskyddet längre gälla. Vidare kommer 
det strandskyddade området kring den rätade bäcken i områdets norra del påverkas, varför 
dispens för alternativt upphävande av gällande strandskydd kommer att krävas enligt 7 kap 
18 § MB. 
Planförslaget bedöms minska dagvattenbelastningen på områdets recipienter något, varför 
påverkan på den skyddsvärda Löftaån i söder samt de skyddsvärda naturområdena i slutreci-
pienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten bedöms som marginell. Utbyggnaden bedöms 
inte ha någon nämnvärd påverkan på recipienternas växt- och djurliv.

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Halterna av såväl kvävedioxid som partiklar bedöms bli oförändrade i jämfört med idag. 
Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med marginal även i framtiden.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Sammanfattningsvis bedöms planerad utbyggnad inte försämra den ekologiska och kemiska 
statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i vat-
tenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av 
dagvatten. Planförslaget bidrar därmed inte heller till att de kumulativa effekterna av dag-
vattenpåverkan till recipienterna ökar. Beräkningar av halter och mängder av föroreningar i 
utgående vatten från planområdet efter rening i föreslaget dagvattensystem visar att samtliga 
värden understiger gällande riktvärden i utsläppspunkt samt att utsläppen av i princip alla 
ämnen minskar jämfört med idag. Dessutom ligger utsläppspunkterna från planområdet 
långt från recipienterna och det vatten som släpps ut till diken och naturmark bedöms renas 
ytterligare på sin väg ned till respektive recipient. Utbyggnaden bedöms inte heller medföra 
några ökande flöden i recipienterna som kan påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 
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Generellt bör en bedömning av en detaljplans dagvattenpåverkan avseende ekologisk och 
kemisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna närings-
ämnen, särskilda förorenande ämnen) och prioriterade ämnen. Det är framförallt dessa 
kvalitetsfaktorer som är relevanta att studera kopplat till dagvattenpåverkan från ett planom-
råde. Bedömningen av dessa kvalitetsfaktorer ska sedan ligga till grund för bedömningen av 
påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) som helhet. Enligt genomförda förorenings-
beräkningar för aktuell detaljplan har dock konstaterats att utgående mängderna av fosfor, 
särskilt förorenade ämnen (koppar, krom, zink) och prioriterade ämnen (bly, kadmium, 
nickel, kvicksilver) från planområdets dagvattensystem efter rening kommer att vara lägre 
än i nuläget. Därmed bedöms dessa ämnen inte heller öka i recipienterna, varför statusen 
gällande dessa parametrar inte heller riskerar att försämras i berörda vatten-förekomster till 
följd av planförslaget. Spädningsberäkningar av planförslagets påverkan på föroreningshalter 
i recipienten bedöms därmed som överflödiga.
Med föreslaget dagvattensystem bedöms planförslaget minska belastningen på Löftaån nå-
got och därmed bedöms inte heller Löftaåns ekologiska status försämras till följd av utbygg-
naden. Dagvattensystemet bedöms även säkerställa att tillförseln av de prioriterade ämnena 
kvicksilver, PBDE och TBT inte ökar till recipient, varför planförslaget inte heller bedöms 
påverka Löftaåns kemiska status negativt. 
I dagvattenutredningen har spridningsberäkningar avseende fosfor gjorts för att ytterligare 
förtydliga att planförslagets dagvattenpåverkan inte medför någon negativ påverkan på vat-
tenförekomsten Löftaåns ekologiska status. I beräkningarna jämförs beräknad fosforhalt och 
beräknat flöde av dagvatten i planområdet med halten och flödet i Löftaån i den närmast 
belägna provtagningspunkten och enligt dessa konstateras att nuvarande ekologisk kvot på 
0,43 (bakgrundshalt/uppmätt halt) inte förändras nämnvärt (förbättras marginellt vilket inte 
syns vid avrundning). Därmed bedöms plan-förslaget inte försämra situationen gällande 
fosfor i Löftaån utan snarare avlasta recipienten något avseende fosfor. 
Vidare bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering medföra en marginell 
minskning av föroreningsbelastningen på recipienten Vändelsöarkipelagen och därmed 
bedöms utbyggnaden inte ha någon märkbar inverkan på recipientens status. Även för denna 
recipient visar genomförda beräkningar att utgående halter för samtliga ämnen underskrider 
gällande riktvärden och utgående mängder från området minskar jämfört med idag. Ingen 
klassning med avseende på näringsämnen är gjord för vattenförekomsten. Men då mängden 
näringsämnen redan i utsläppspunkten minskar jämfört med idag, bedöms planförslaget 
inte heller medföra några ökade mängder av näringsämnen i recipienten som ligger ca 2,5 
km nedströms planområdet. Dessutom sker en stor och snabb utspädning av dagvattnet från 
planområdet då det når kusten och den stora vattenförekomst som Vändelsöarkipelagen 
omfattar. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att valet av dagvattenlösningar är avgörande för 
vilken påverkan som planområdet kommer att ha på recipient. Först med uppgifter om 
valda lösningar och framtida utsläpp från planområdet kan en slutgiltig recipientbedömning 
genomföras avseende de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (näringsämnen, särskilda 
förorenande ämnen) ingående i ekologisk ytvattenstatus och avseende prioriterade ämnen 
ingående i kemisk status. I detta fall bedöms dock genomförda beräkningar tydligt visa på 
att tillräcklig rening kan uppnås vid en utbyggnad, varför ytterligare beräkningar sannolikt 
är överflödiga. 
En bedömning av en detaljplans påverkan på ekologisk status kan även omfatta en sam-
lad bedömning av de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som kan komma 
att påverkas. Detta ger en samlad bedömning av ett projekts påverkan på vattenkvaliteten 
och naturmiljön (tillika kvalitetsfaktorer ingående i klassificeringssystemet) på nedströms 
liggande ytvattenförekomster. Aktuellt planförslag med föreslagna dagvattenslösningar 
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bedöms inte medföra någon påverkan på övriga underliggande biologiska och hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorer gällande recipienternas ekologiska status, varför en sådan mer omfat-
tande bedömning av alla kvalitetsfaktorer inte bedöms som nödvändig.  

Miljömål

De miljömål som anses vara relevanta för planen är 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15 och 16.
1. Begränsad klimatpåverkan
Planerad utbyggnad av verksamheter med inriktning på bl.a. logistik och lager ger en lokal 
ökning av trafik och uppvärmning av arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet beror 
nästan uteslutande på att trafiken ökar i området, vilket ger en ökning av utsläppet av 
växthusgaser. Dessa konsekvenser finns i princip oberoende av var nybebyggelse sker. En 
fråga gäller dock storleken av utsläppsökningarna (per bostad eller per sysselsatt), alltså om 
utsläppen ökar i större eller mindre grad. Här kan framförallt den tunga trafikens omfatt-
ning och därmed dess utsläpp av växthusgaser variera, beroende främst på det geografiska 
läget i förhållande till närliggande transportleder, affärer och bostäder. Dock är syftet med 
planområdet delvis att avleda förekomsten av tung trafik inne i Kungsbacka centrum, vilket 
bidrar till en bättre miljö i staden. Genom att ge planerade byggnader ett energieffektivt ut-
förande kan områdets klimatpåverkan genom uppvärmning minskas. Under utbyggnaden av 
området krävs resurser, vilket bl.a. medför transporter, användande av arbetsmaskiner samt 
förbrukning av byggvaror och materiel. Detta innebär i sin tur utsläpp av koldioxid både 
som följd av anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial etc. Samman-
taget bedöms detaljplanens lokala klimatpåverkan bli liten i negativ riktning.
2. Frisk luft
Detaljplanen medför små ökningar av halterna av luftföroreningar. Gällande miljökvalitets-
normer bedöms komma att klaras med stor marginal. Miljöpåverkan med avseende på frisk 
luft bedöms därmed bli svagt negativ.
6. Säker strålmiljö
Utbyggnaden av verksamhetslokaler i nära anslutning till kraftledning kan ge en ökad 
exponering för individer för skadlig strålning i arbetslivet. Då planen respekterar angivna 
skyddsavstånd och exponeringsbegränsningar anses riskerna begränsas så långt som möjligt. 
Förutsatt att skyddsavstånd hålls bedöms exponeringen för elektromagnetiska fält i arbets-
livet och i övriga miljön vara så låg att människors hälsa inte påverkas negativt. Miljöpåver-
kan med avseende säker strålmiljö bedöms som marginell i negativ riktning.
7. Ingen övergödning
Detaljplanen medverkar något till att minska närsaltsbelastningen och då främst kväve-
halterna vilket kan förbättra vattenkvaliteten i recipienterna Löftaån, Vendelsöfjorden och 
Landabukten. Detta då planområdet utformas med en förbättrad dagvattenhantering som 
fördröjer och renar vattnet innan det släpps ut. Samtidigt hårdgörs stora ytor och flödena 
ökar vilket gör att dagvattnet kommer förändra karaktär och innehålla mer miljöfarliga 
ämnen som metaller, olja och andra föroreningar. Med ett väl utformat dagvattensystem kan 
utbyggnaden bidra något till att uppnå miljömålet. Miljöpåverkan med avseende på över-
gödning bedöms därmed bli svagt positiv.
8. Levande sjöar och vattendrag
Planprogrammen bedöms ge en minskad närsaltbelastning via dagvatten från området som 
avrinner till Löftaån under förutsättning att de fördröjnings- och reningsåtgärder som före-
slås är tillräckligt kraftfulla. Detta kan bidra något till att minska övergödningen i Löftaån 
och havet, vilket är positivt för åns växt- och djurliv. Samtidigt krävs sannolikt kraftfullare 
åtgärder för att säkerställa att miljökvalitetsnormer uppnås. Miljöpåverkan med avseende på 
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levande sjöar och vattendrag bedöms därmed bli svagt positiv.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen ger upphov till en minskad föroreningsbelastning och bidrar därmed något till att 
minska övergödningen av mynningsområdet Vendelsöfjorden och Landabukten, genom att 
tillförseln av näringsämnen från jordbruksmark minskas. Samtidigt berör planen endast 
en mycket begränsad del av slutrecipienten Kungsbackafjordens avrinningsområde, varför 
situationen i recipienten Kungsbackafjorden inte förändras nämnvärt av utbyggnaden utan 
mer kraftfulla åtgärder krävs för att få en märkbar effekt. 
13. Ett rikt odlingslandskap
Utbyggnaden innebär att ytterligare en del av det öppna odlingslandskapet kring Frillesås 
tas i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområdet. Vidare tas brukningsvärd odlingsmark 
i anspråk, vilket innebär att möjligheten att i framtiden utnyttja området för odling försvin-
ner, vilket är negativt. Detaljplanen innebär därmed en liten negativ påverkan på miljömålet.
15. God bebyggd miljö
Utbyggnaden innebär att brukningsvärd jordbruksmark bebyggs med verksamheter, vilket 
negativt påverkar möjligheten att i framtiden utnyttja marken för livsmedelsproduktion. 
Samtidigt utgör planen en del i Kungsbacka kommuns arbete med att på sikt omplacera 
företag som alstrat tung trafik till trafiknära, men mer perifera lägen. Syftet är att bättre 
utnyttja centralt belägen mark i Kungsbacka och minska den lokala miljöbelastningen i in-
nerstaden. I detta perspektiv hyser planområdet goda förutsättningar som verksamhetsområ-
de då det ligger nära väg E6. Vidare finns få närliggande bostäder som riskerar att störas vid 
en utbyggnad medan konflikten med närliggande natur-, kultur- och friluftsvärdena bedöms 
som liten. Marken utnyttjas därmed på ett mer effektivt och differentierat sätt än i dagslä-
get. Med avseende på miljökvalitetsmålet god miljö – vilket innehåller fler delmål – medför 
detaljplanen därmed påverkan i såväl positiv som negativ riktning, denna bedöms som liten 
till måttlig. Störst negativ påverkan har detaljplanen på kulturhistoriska värden i området 
och angränsande miljöer. 
16. Ett rikt växt- och djurliv
Utbyggnaden medför framförallt att åkermark utan några högre naturvärden tas i anspråk 
för ett verksamhetsområde. Dock är konsekvenserna på växt- och djurlivet avhängigt på den 
mer detaljerade planeringen av verksamhetsytorna samt vilken hänsyn som tas till naturvär-
des- och biotopskyddade objekt. Ett nytt verksamhetsområde kommer ha en viss störande 
effekt på anslutande naturområdens djurliv. Detaljplanen innebär en liten negativ påverkan 
på miljömålet.

Påverkan på Natura 2000

Utbyggnaden bedöms inte innebära några ingrepp i den rätade bäcken norr om området, 
Löftaån i söder eller de slutliga recipienterna Vendelsöfjorden eller Landabukten. Med för-
slagen dagvatten-hantering bedöms planförslaget inte medföra en ökad belastning av förore-
ningar eller näringsämnen till recipienterna utan dagvattenpåverkan bedöms minska jämfört 
med idag. Därmed bedöms risken för en negativ påverkan på recipienternas växt- och djurliv 
och nedströms liggande skyddade naturområden som mycket liten. Det föreligger inte heller 
någon risk för att en betydande miljöpåverkan skulle uppstå på Natura 2000-området och 
naturreservatet Vendelsö till följd av planförslaget. 

Strandskydd

I framtagen miljökonsekvensbeskrivning beskrivs de två berörda strandskyddsområdena. 
Det ena berör Löftaån med höga naturvärden, det andra berör bäcken längs nordvästra plan-
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gränsen. Löftaån bedöms inte påverkas av planerad utbyggnad, dock krävs ett upphävande 
av delar av strandskyddet längs bäcken för att kunna utföra föreslagen byggnation. Bedöm-
ningen är att en sträcka på ca 30 meter från bäcken ska bevaras som skyddszon. Skyddszo-
nen blir fortsatt tillgänglig för allmänheten. 
Området har ett gynnsamt läge för verksamheter, med anslutning till tätorten och E6, samt 
god tillgänglighet med bil, cykel, till fots och med kollektivtrafik. 

Sociala konsekvenser
En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär att Frillesås förses med ett renodlat verk-
samhetsområde i ortens utkant. Området är inte avsett att fungera som en mötesplats som 
konkurrerar med centrala Frillesås. Dock kommer verksamhetsområdet att befolkas främst 
dagtid. Kvälls- och nattetid finns risk att området känns otryggt att vistas i. För att mini-
mera känslan av otrygghet kommer huvudgatan att vara belyst.
Detaljplanen möjliggör för fler arbetsplatser lokalt vilket underlättar för boende att arbeta 
närmare bostaden. Detta främjar resande på cykel och minskar restiden till och från arbets-
platsen, vilket i sin tur ger möjlighet till mer fritid. 
Verksamhetsområdet har relativt goda möjligheter för kollektivt resande, men utrymme 
finns att upprätta ny busshållplats längs huvudgatan om behovet uppstår. Detaljplanen re-
kommenderar cykelparkeringar på varje fastighet, men det är inget krav. 
Det finns möjlighet att ta sig genom planområdet inom naturmark, både längs bäcken i 
nordvästra plangränsen och över kullen i öster. Längs bäcken finns fortsatt möjlighet för 
turridning på häst. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett utbyggt verksamhetsområde enligt detaljplaneförslaget innebär ett tillskott till arbets-
tillfällena i kommunen. Detta bidrar till att öka skatteintäkter och gynnar välfärden. Det 
nya verksamhetsområdet har potential att stärka kommunens attraktionskraft vilket kan 
locka både nya invånare och arbetskraft. Fler arbetstillfällen inom orten kan även ha en 
gynnsam effekt på de lokala verksamheter i Frillesås.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    4 kv. 2020 
Granskning:    3 kv. 2021 
Godkännande byggnadsnämnden: 1 kv. 2022 
Antagande kommunfullmäktige: 2 kv. 2022 
Laga kraft:    2 kv. 2022 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 4:167, Fastighe-
ten Rya 4:17 AB äger fastigheten Frillesås-Rya 4:17 och Kulla 1:4 är i privat ägo. 
Frillesås-Rya 3:77 är belastat med 6 stycken nyttjanderättsavtal för jakt, upplag, bete och 
jordbruk.

Nyttjanderättshavare Markanvändning Sista uppsägningsdag
Peter Skoglund Jakt 2021-12-31
Håkan Victorsson Jakt 2021-12-31
Dermanord International 
AB

Upplag Upphör att gälla 2020-09-
06

Henrik Sjögren Bete 2021-11-30
Martin Larsson Jordbruk 2021-10-13
Borekulla Gård AB Jordbruk Uppsagt till 2021-12-31

Övriga fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar gata och natur. Staten genom Trafikverket är huvudman för allmän platsmark 
väg. 

Anläggningar inom kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för industri och verksamhetsända-
mål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel lokaler,  dagvattenanläggning-
ar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet och ägare Konsekvens
Frillesås-Rya 3:77 
Kungsbacka kommun

Fastigheten belastas av 59 000 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR.  Fastigheten kommer 
att genomgå fastighetsbildningsåtgärder för att skapa 
ändamålsenligt fastigheter inom detaljplanen.

Frillesås-Rya 4:17, skifte 1&2 
Fastigheten Rya 4:17 AB

Fastigheten belastas av 6832 kvadratmeter allmänplats 
för ändamål VÄG och NATUR. Fastigheten belastas av 
U-område för underjordiska ledningar. 

Frillesås-Rya 4:167
Kungsbacka kommun

Fastigheten ingår i sin helhet i detaljplanen på fastighets-
ägarens initiativ. Fastighetens nuvarande användnings-
område som bostad blir framgent onyttig. Byggnaderna 
på fastigheten kommer att rivas för att göra plats för 
ändamålsenlig använding enligt detaljplanen.

Kulla 1:4
Privatpersoner

Har genom överenskommelse om fastighetsreglering 
med kommunen sålt del av fastigheten Kulla 1:4 inom 
detaljplaneområdet. Fastigheten belastas av 5912 kva-
dratmeter allmänplats för ändamål NATUR inom det 
område som ingår i överenskommelsen. Fastighetsbild-
ningsåtgärd är sökt och lantmäteriförrättning pågår.

Kulla GA:2
Kulla GA:3

Avlopp och optofiber som ansluter till Frillesås-rya 
4:167. Frillesås-rya 4:167 ingår i sin helhet i detaljpla-
nen och kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avloppsnät samt optifibernät inom detaljplaneområdet. 
Kulla GA:2 och Kulla GA:3 kommer behöva omprövas i 
denna del i samband med att Frillesås-Rya 4:167 genom-
för fastighetsbildningsåtgärder.
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Fastighet och ägare Konsekvens
Kulla S:3 Samfällt dike som använts för avvattning inom jord-

bruksmark. Pågår lantmäteriförrättning för att utreda 
och lösa in de delar som är berörda inom detaljplanen.
Dikets ändamål kommer i och med att detaljplanen 
genomförs ersättas med en kommunal anläggning för 
dagvatten.

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gata och natur.
Kommunen äger merparten av den mark som planläggs som allmän platsmark. Kommunen 
behöver lösa in mark inom Frillesås-Rya 4:17 som planläggs som allmän platsmark natur 
och gata. Inlösen av mark ska ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsbestäm-
ning, fastighetsreglering, avstyckning, ledningsrätt och anläggningsåtgärd.
Fastighetsbestämning av gränsen mellan fastigheterna Frillesås-Rya 3:77 och Frillesås-Rya 
4:17 måste ske eftersom gränsens läge är oklart. En ansökan om fastighetsbestämning är 
inskickad till Lantmäteriet. 
Fastighetsreglering av kvartersmark ska ske genom att del av Kulla 1:4 ska överföras till 
Frillesås-Rya 3:77, del av Kulla S:3 och Frillesås-Rya 4:17 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77 
samt att officialservitut 1384-05/9.1 med ändamål väg ska upphävas. Ansökan om fastig-
hetsreglering för del av Kulla 1:4 till Frillesås-Rya 3:77 är inskickad till Lantmäteriet.
De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, ska över-
föras genom fastighetsreglering till en angränsande kommunal fastighet. 
Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. Anläggningar 
som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter bör inrättas som gemensamhetsanläggning, 
genom anläggningsförrättning. Område för Teknisk anläggning E kan upplåtas med led-
ningsrätt. Ledningsrätt bör bildas för allmänna ledningar inom området.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av en gemensam infartsväg bli 
aktuellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. En gemensamhetsanläggning bör 
då bildas för den gemensamma användningen och förvaltningen av tillfarten. Om ett sådant 
behov uppstår bildas en gemensamhetsanläggning i samband med avstyckning.
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Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts 
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från 
de berörda fastighetsägarna.
Almedal 1:23 är härskande fastighet av servitut 1384-05/9.1 med ändamål väg och Frillesås-
Rya 4:17 är tjänande fastighet. Infartsvägen planläggs som allmän platsmark med kommu-
nalt huvudmannaskap varpå officialservitutet ska upphävas. 
Vid avstyckning av fastigheter inom planområdet kan behov av servitutsupplåtelse bli aktu-
ellt för att lösa tillfart till de avstyckade områdena. Servitutsupplåtelse löses i samband med 
avstyckning.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. 

Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar 
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt.
Det huvudsakliga syftet med u-området är att säkerställa utrymme för befintliga tele/fi-
ber- och elledningar inom planområdet, men även nya allmänna ledningar kan komma att 
anläggas där.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (VA-ledningar/fiber) kommer att anläggas 
i allmän platsmark. 

Markavvattningsföretag

Intill detaljplaneområdet går en bäck som förvaltas av dikningsföretaget Borekulla-Sintorp 
df 1936 där fastigheterna inom planområdet ingår. Kommunen kommer bygga ut fördröj-
ning- och reningsanläggningar inom detaljplaneområdet så att dagvattnet från planområdet 
inte överstiger mängden vatten som får släppas ut i diket. 

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering, avstyckning och fastighetsbestäm-
ning rörande kommunens fastigheter.
Fastigheten Rya 4:17 AB ansöker om och bekostar avstyckning och eventuellt bildande av 
ny gemensamhetanläggning för gemensam tillfart samt gemensam dagvattenhantering.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 



50  Planbeskrivning Planbeskrivning  51

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Inom planområdet finns det 5 nyttjanderättshavare. Samtliga avtal ska sägas upp varav ett 
avtal redan är uppsagt och slutar gälla 2021-12-31.
Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har tecknat ett samarbetsavtall där formen för 
ansvars och kostnadsfördelningen för detaljplaneprocessen samt genomförandet av detaljpla-
nen. 

Avtal mellan kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtalet.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
• Definition av exploateringsområdet.
• Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad.
• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet. 
Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på exploa-
törens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris och förde-
las vid behov mellan exploatörer, enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker 
löpande i takt med att området byggs ut.
Åtgärder inom kvartersmark för industriändamål ansvarar exploatören för
• Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt 

huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till 
kommunen utan ersättning

• Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa
• Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet
• Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
• Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att säkerställa 

exploatörens åtaganden
• Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamåls-

enliga utbyggnad
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Avtal om fastighetsbildning och marköverlåtelse kommer även att upprättas mellan kommu-
nen och exploatören.
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Avtal mellan kommunen och Trafikverket 

Kommunen ska teckna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande utbyggnad av 
en cirkulationsplats på Almedalsvägen. Avtalet ska bland annat behandla kostnadsfördel-
ning, tidsplan och markåtkomst. Trafikverket bedömer om ett avtal ska upprättas som 
reglerar eventuell framtida åtgärd på motet där körfältet från Götebrog delas upp i höger-
respektive vänstersväng. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

Kommunen har tecknat en överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren till Kulla 
1:4 där del av Kulla 1:4 ska regleras till Frillesås-Rya 3:77. Området utgör ca 22 000 kvm. 

Avtal mellan Fastigheten Rya AB och övriga fastighetsägare

Fastigheten Rya 4:17 AB ska teckna en överenskommelse om fastighetsreglering med Fril-
lesås Uthyrning AB, Almedal 1:23 där ersättning, kostnader och ansvar för upphävandet av 
officialservitutet ska behandlas.  

Avtal mellan ledningsägare och Fastigheten Rya 4:17 AB

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende upplåtelse och omläggningar av ledningar teck-
nas mellan respektive ledningsägare och fastighetsägaren för att säkerställa åtaganden vad 
gäller kostnader och utförande samt ansökan om ledningsrätt..

Tekniska frågor

Trafik

För att angöra detaljplaneområdet till Almedalsvägen ska en cirkulationsplats byggas ut. 
Trafikverket ansvarar för att ta fram en vägplan samt bygga ut cirkulationsplatsen. Fördel-
ning av kostnaderna regleras i ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikver-
ket.  

Gator

Huvudgator och lokalgator utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet 
med planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatö-
ren samt genom markförsäljning..

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploa-
tören samt genom markförsäljning.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av fastighetsägaren inom kvar-
tersmark.

Park och natur

Naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatören 
samt genom markförsäljning..
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Vatten och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket ska 
byggas ut inom planområdet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom 
planområdet utförs och bekostas av kommunen, VA-kollektivet, och finansieras genom uttag 
av anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt VA-taxan.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta kommunens tekniska för-
valtning för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från verksamhetslokaler och parkeringsanläggningar ska ord-
nas inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Fastighetsä-
garen är skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive 
fastighet.
Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom planområdet. I 
naturmarken i västra delen av planområdet kommer kommunen att anlägga ett svackdike för 
fördröjning av det vatten som sedan släps ut i dikningsföretaget enligt andelstal.
Kommunen kommer att lägga om en dagvattenledning i planområdets södra del för att möj-
liggöra för ytterligare byggbar mark. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El

Inom planområdet behöver nya elledning dras fram samt uppföra nya nätstationer för el. 
Detaljplanen medger att elstationerna får uppföras inom kvartersmark med ändamål in-
dustri. Planområdet ingår i Ellevios elnätsområde varpå Ellevio ansvarar för att bygga ut 
elnätet inom planområdet.

Tele och fiber

Bredbandsnät kommer att byggas ut till planområdet. Nya bredbandskablar kan anläggas i 
allmän plats inom planområdet.  

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

• Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gator och naturmark, flytt av 
dagvattenledning samt gång- och cykelväg, vilket delvis finansieras genom exploateringsbi-
drag från Fastigheten Rya 4:17 AB samt genom markförsäljning. 
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Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar, 
nya VA-ledningar och pumpstationer, nya anslutningspunkter, samt en uppgradering av 
ledningsnätet för spillvatten inom stora delar av Frillesås, vilket finansieras genom uttag av 
anslutningsavgifter.
Kommunen får intäkter från markförsäljning av industri- och verksamhetsmark.

• Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator, 
naturmark samt gång- och cykelväg, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

Fastighetsägaren bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Fastighetsäga-
ren får vidare utgifter för markförvärv, bygglov, anslutningsavgifter till el- tele/bredband-, 
fjärrvärme och VA-ledningar med mera. 
Fastigheten Rya 4:17 AB betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande del av 
faktisk kostnad för anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utan-
för planområdet som är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Fastigheten Rya 4:17 AB får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av indu-
strilokaler.
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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Datum 

/2021-05-14/  

Dnr 

/2016-00088/  
/Plan - beteckning/  

Detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77, m.fl., Frillesås 
 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 oktober 2020 § 241 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka 
under tiden 3 november till 1 december 2020. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande.  
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och små verksamheter.  

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak buller, risker 
kopplade till transportled för farligt gods, trafikalstring och den föreslagna exploateringens 
påverkan på naturvärden och kulturmiljö. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär mindre justeringar av 
planbestämmelser i plankartan, såsom tillägg av användningen E1 för återvinningscentral, 
ytterligare allmän plats NATUR med syfte att hantera dagvatten, tillägg av planbestämmelser 
kopplade till riskhänsyn. Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har förtydligats 
bland annat gällande miljökvalitetsnormer, biotopskydd, påverkan på riksintressen och 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Synpunkter från Kulturmiljö Halland, fastighetsägare till Kulla 1:73 och Frillesås-Rya 3:124 har 
inte tillgodosetts.  
Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. 
 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.
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Statliga och regionala myndigheter 

 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att 
prövas.  
Länsstyrelsen befarar att: 

- Riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas 
- Det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
- Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas 
- Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
- Reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö 
Kommunen måste redogöra för hur de tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att 
Natura 2000-området påverkas negativt.  

Kommentar: Efter samrådet har dagvattenutredningen kompletterats (Sweco, 2021-04-
23) med beräkning av föroreningshalter efter rening med föreslagna reningsåtgärder för 
att kunna jämföra befintlig situation med framtida. Utifrån denna information bedöms 
ingen påverkan på Natura 2000-området ske. Planbeskrivningen revideras.  

Hälsa och säkerhet - Buller 
Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats enligt de rekommenderade riktvärden 
som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer dock att det är 
olämpligt att reglera riktvärden för buller i plankartan eftersom riktvärden förändras. 
Genom att beskriva riktvärden i planbeskrivningen finns utrymme att vid 
bygglovhandläggning och tillsyn tolka med utgångspunkt i aktuella riktvärden.  
En fördjupad bullerutredning kommer att göras för att utröna behovet av 
bullerskyddåtgärder längs Rya industriväg och Frillesåsvägen.  
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Hälsa och säkerhet - Risker 
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Se Trafikverkets yttrande. 

Kommentar: Synpunkten besvaras under punkt 3.Trafikverket. 
MKN vatten och dagvattenhantering mm 
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs (yt- 
och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även innehålla en 
beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur möjligheten att uppnå 
MKN påverkas. Planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av planens 
sammanlagda påverkan på MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas och hur möjligheten 
att uppnå MKN för vattenförekomster påverkas. Kommunen behöver redovisa vilka 
koncentrationer av förorenande ämnen recipienterna kommer få. Planerade 
dagvattenanläggningar bör iordningställas innan markarbeten i området påbörjas för att minska 
risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden.  
Länsstyrelsen vill att plankartan kompletteras med bestämmelse om genomsläppliga ytor. En mer 
detaljerad dagvattenutredning bör tas fram.  

Kommentar: Dagvattenutredningen har kompletterats med klargörande uppgifter om 
påverkan på MKN för vatten och resultatet redovisas i planbeskrivningen. 
Planbestämmelse om krav på minst 10 % mark som inte är hårdgjord införs på 
plankartan.  

Strandskydd 
Länsstyrelsen påpekar att strandskyddat område inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är olika 
utritade på karta för beslut om upphävande och plankartan. Detta bör kontrolleras.  
Länsstyrelsen anser att det är bra att ett bredare område strandskyddsområde sparas längs diket i 
Frillesås-Rya 3:77.  

Kommentar: Plankartan revideras så att den visar korrekt information. 
Riksintressen 
Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Dessa bör framgå av 
planbeskrivningen liksom om riksintressena tillgodoses.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om berörda riksintressen 
liksom hur riksintressena tillgodoses.  

Jordbruksmark 
Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.  
Biotopskydd 
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Länsstyrelsen anser att påverkan på biotopskyddsobjekt bör hanteras i detaljplaneprocessen och 
inte invänta bygglovskedet. Biotopskyddsobjekten behöver tydligare beskrivas i 
planhandlingarna.  

Kommentar: Planbeskrivningen revideras så att biotopskyddsobjekten beskrivs tydligare.  
Arkeologi 
Av de två fynd som gjordes vid de arkeologiska förundersökningarna behöver L1996:7574, en 
boplatslämning med bland annat förhistorisk keramik genomgå slutundersökning. I planområdets 
södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa ytor fanns ej med i 
den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas arkeologiskt enligt 2 kap 11 
§ KML.  

Kommentar: Den undersökningsrapport som redovisar utgrävningarna och analyserna 
som utfördes under hösten 2020 färdigställdes under april 2021. Enligt rapporten 
förordas fördjupad undersökning av ett av fynden. Kommunen har ansökt om 
slutundersökning och inväntar länsstyrelsens beslut.  

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om dimensionerat flöde för 
dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936. Vid avledning av dagvatten till nedström liggande 
vattenområden är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas och 
att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på dagvattenanläggningar utanför 
planområdet.  

Kommentar: För det äldre dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1936”, finns det inget 
flödeskrav. Det står i förrättningshandlingen att dikningsföretaget är dimensionerat med 
minimidimensioner. Det nyare dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1962”, har 
troligen tillkommit som en utökning av det äldre och det känns då rimligt att anta att man 
kan gå efter flödeskravet i det nyare dikningsföretaget, 2 l/s*ha.  Dagvattenutredningen 
utgår från detta antagande och dagvattenanläggningar dimensioneras efter gällande 
flödeskrav på 2l/s*ha vilket innebär att förhållandena på platsen före och efter 
detaljplanen är oförändrade. Planbeskrivningen uppdateras med resonemang kring detta 
antagande samt uppgift om att nödvändiga tillstånd ska sökas och berörda markägare ska 
kontaktas innan åtgärd utförs.  

Kraftledningen 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation, där kraftledningen är 
placerad ovan mark, i formuleringen av planbestämmelsen. 

Kommentar: Planbestämmelsen formuleras om något. Eftersom det är rimligt att tro att 
luftledningen kommer att markförläggas i framtiden och i ett läge inom allmän plats, 
möjliggör planbestämmelsen fortsatt för ett möjligt framtida scenario där ledningen inte 
längre finns ovan mark.  
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Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen anser att en inventering av skyddade arter behöver göras. Påverkan på lax, öring, 
havsnejonöga och ål i Löftaån samt öring och ål i Lundaån behöver beskrivas, liksom 
skyddsåtgärder för att minska påverkan.  
Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av detta 
anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning förtydligas gällande 
artskydd och påverkan på dessa.  

Kulturmiljö och landskapsbild 
De utpekade byggnaderna Kulla 1:73 och Kulla 1:4 är särskilt kulturhistoriskt värdefulla och bör 
ses som en tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som 
en följd av exploatering bör undvikas. Planförslaget innebär en negativ påverkan dessa byggnader 
på grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Planbeskrivning saknar en tydlig redogörelse för planförslagets konsekvenser på 
kulturmiljövärden.  
Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 
Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande kring byggnadshöjder och placering 
med tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden.  
Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka tar fram en landskapsutredning för att identifiera 
betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför framtida 
planering och byggande.  

Kommentar: Det aktuella planområdet är med sin stora sammanhängande yta och nära 
läge till E6 en viktig pusselbit för kommunen att uppnå det uppställda målet Västsveriges 
bästa företagsklimat. I handlingen Ny mark för näringslivet har kommunen identifierat ett 
antal områden som kan lämpa sig för detta ändamål, och en vidareutveckling av 
befintliga Rya industriområde ger en god möjlighet att uppnå målet. Kommunen är 
angelägen om att skapa ett hållbart näringsliv och gott företagsklimat. I avvägningar 
mellan olika intressen har näringslivets intressen fått företräde. Detta ställningstagande 
innebär att en påtaglig negativ påverkan på kulturmiljöer i närområdet inte kan uteslutas. 
Det faktum att marken planläggs för industri ger i sig en negativ påverkan på 
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kulturmiljön, därför ser kommunen heller ingen vinst i att försöka minska den negativa 
påverkan genom lägre byggnadshöjder, större avstånd eller liknande.   
I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 2020 var ute 
på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De placeras lämpligen intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 
Den negativa påverkan på kulturmiljön som en följd av planförslaget beskrivs mer 
utförligt i planbeskrivningen. Motiv till föreslagna byggnadshöjder och placering beskrivs 
tydligare. 

Övrigt 
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen.  
Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan, dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget.  

Kommentar: Kommunen avser inte att spara grusvägen i öster för allmänheten. Istället 
möjliggörs att röra sig inom området på den gång- och cykelbana som planeras längs 
huvudgatan.  
Den del av detaljplanen som ligger norr om Almedalsvägen kommer fortsatt att ingå i 
detaljplanen. I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 
2020 var ute på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 

 
Synpunkter från Lantmäteriet som bör beaktas. 
Synpunkter från Trafikverket bör beaktas.  

Kommentar: Se svar under yttrande nr 2. Lantmäteriet och 3. Trafikverket.  
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2. Lantmäteriet 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att gränsen mellan Frillesås-Rya 4:14 och 4:167 
är av relativt dålig kvalitet, dvs det finns en osäkerhet kring gränsens läge. Det är lämpligt att så 
snart som möjligt utreda gränsen.  

Kommentar: Kommunen ihop med exploatören har ansökt om fastighetsbestämning vilken 
är under handläggning hos lantmäteriet. 

Grundkarta  
Angivelse för aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 
saknas.  

Kommentar: Grundkartan uppdateras inför granskningsskedet.   
Ersättning för upphävande av ga 
Gemensamhetsanläggningarna Kulla ga:2 och ga:3 kan som en följd av planen behöva 
upphävas/minskas, beroende på hur framtida bebyggelse förläggs.  
I det aktuella planförslaget finns många och bra beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive 
fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella 
fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska 
konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning 

Kommentar: Kommunen kommer att beskriva detta i en fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

3. Trafikverket 
Hållbar planering  
Kommunen planlägger för ett stort område som är helt beroende av tunga fordon samt bilar. För 
att nå de nationella målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det angeläget 
att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på transportbehovet och val av transportsätt. Ett 
transportsnålt samhälle ger många fördelar och trafiken bör av flera skäl minska. 
Transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering. Det övergripande målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet.  
Trafikflöde  
Trafikverket noterar att planförslaget förväntas alstra cirka 16 000 fordonsrörelser/dygn enligt 
Trafikverkets trafikalstringstal. För att sätta den i perspektiv är det lite fler än de som kör norrut 
på E6 idag (15 000). Detta är en väldigt stor belastning på det befintliga vägsystemet och kan 
ändras med verksamheter som kan etablera sig inom programområdet. 
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Kommentar: Planförslaget tar höjd för den förväntade trafikalstringen. Kommunen 
noterar att siffrorna som jämförs ger en missvisande bild eftersom siffran som anger 
trafikrörelser på E6 avser en riktning, vilket ställs i jämförelse med två riktningar i 
planförslaget. 

Trafikverket noterar att tillhörande trafikutredning är daterat år 2015 med äldre ÅDT. Vid väg 
905 har trafikflödet på denna väg har växt med cirka 1000 ÅDT från 2008. Vägen kan bli 
belastad i framtiden även utan planerad exploatering.  

Kommentar: Trafikutredningen är daterad 2020-04-01, nu uppdaterad och daterad 2021-
03-02. Planbeskrivningen har reviderats utifrån den uppdaterade trafikutredningen. 

Med tanke på förväntad ÅDT till och från planerat område verkar en cirkulationsplats behövas i 
anslutning till väg 905.  

Kommentar: Trafikutredningen visar att en cirkulationsplats är den enda godtagbara 
lösningen för att klara kapaciteten i korsningen mellan Almedalsvägen och den nya 
exploateringen. 

En detaljerad trafikutredning måste utvärdera exploateringens påverkan på trafiksystemets 
framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och lågsäsong. 
Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänstersvängfält, som 
kan göra planförslaget acceptabelt. Kölängd på magasinet måste dimensioneras utifrån 
tungtrafikmängd från alstringen.  

Kommentar: Trafikutredningen har uppdaterats med semestertrafik/högsäsong. I 
anslutningen mot Almedalsvägen måste en cirkulationsplats anläggas för att lösa 
kapaciteten i korsningen med verksamhetsområdet. I anslutningen mot Frillesåsvägen 
krävs inget vänstersvängkörfält. Kapaciteten i trafikplatsen vid E6 bedöms vara 
godtagbar, eventuellt med behov av en mindre åtgärd där körfältet från Göteborg delas i 
två körfält för höger- respektive vänstersväng, för att klara semesterhögtrafik 2045 med 
alstring från planområdet. Åtgärdens faktiska behov bedöms dock osäkert då högtrafik 
från arbetsplatser och semesterhögtrafik inte nödvändigtvis inträffar samtidigt. 
Planbeskrivningen har reviderats utifrån den reviderade trafikutredningen.  

Trafikverket vill flagga att pga. fastigheten strax öster om Rya Industrigatan och dess infart, 
kommer det att bli svårt att bygga rätt längd för vänstersvängsfält (minst 100 m totalt).  

Kommentar: Utredningen klargör att inget vänstersvängfält krävs för att lösa kapaciteten 
i korsningen. Planbeskrivningen uppdateras.   

Trafikutredning  
I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen uppdateras med nya ÅDT, särskilt 
vid anslutningar. Tanken är att få reda på kapaciteten i dessa korsningar som behöver redovisas i 
detaljplanskedet.  

Kommentar: Siffrorna finns redovisade i trafikutredningen. 
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Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-/avfarter till E6.  
Finansiering av åtgärder  
Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder som påkallas av kommunala 
utbyggnadsplaner, vilket framkommer i den Regionala planen för transportinfrastrukturen i 
Halland.  
Utformning av vägåtgärder  
Trafikverket vill framhålla att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som en 
konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av kommunen i 
samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna.  

Kommentar: Ett avtal kommer att skrivas mellan Trafikverket och Kungsbacka kommun 
som klargör ansvarsfördelningen av planering, projektering och anläggande av en 
cirkulationsplats i korsningen med Almedalsvägen. Under detaljplanens framtagande har 
Kungsbacka kommun och Trafikverket haft kontakt för att hitta läge och formerna för en 
cirkulationsplats och parterna har enats om läge enligt planförslaget. 

Kollektivtrafik  
Trafikverket noterar att ”det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området”. 
Utan kollektivförbindelser kommer hela planområdet vara mer bilburen och mer skadlig för 
miljön. Kommunen måste säkerställa tillsammans med Hallandstrafiken att det finns ett sätt för 
alla som kommer att arbete inom planområdet att kunna nå en bra kollektivtrafikförbindelse.  

Kommentar: Området trafikeras med kollektivtrafik, dels via hållplats på Frillesåsvägen, 
600 meter bort, dels via Frillesås skola. Detaljplanen medger utrymme för hållplatser 
inom området efter Rya Industriväg, om det skulle bli aktuellt i framtiden. 

Säkra gång och cykel  
Planförslaget skulle innebära en rad arbetstillfälle för närliggande invånare. Kommunen måste 
säkerställa att det finns säkra gång och cykelled genom den hela planområdet för att tillåtna säkra 
hållbara transportmedel.  

Kommentar: Inom området kommer huvudgatan att förses med en separat gång- och 
cykelväg för att säkra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. För att angöra 
området för gång- och cykel finns möjlighet att använda sig av gång- och cykelväg i 
blandtrafik där trafikflödet är lågt. Via Frillesåsvägen upphör gång- och cykelvägen i 
höjd med Frillesås skola. 

 

4. Räddningstjänsten storgöteborg 
Framkomlighet  
Framkomlighet inom planområdet är möjlig via gata och lokalgata anslutande från 
Almedalsvägen.  
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Riskhänsyn  
Närhet till Almedalsvägen som utgör rekommenderad transportled för farligt gods har noterats i 
granskade planhandlingarna. De krav som ställs enligt Riskanalys i Hallands län med avseende 
på detta behöver arbetas in i ärendets handlingar.  
Brandvattenförsörjning  
RSG delar uppfattning om de uppgifter som framgår i planhandlingar om att utbyggnad av 
områdets brandvattenförsörjning enligt konventionellt system behöver göras.  
Bedömning  
Räddningstjänsten Storgöteborg anser att planhandlingarna behöver uppdateras med aktuella krav 
avseende närheten till transportled farligt gods. 

Kommentar: Planbeskrivning och plankarta förses med aktuella krav avseende närheten 
till transportled för farligt gods.   
 

5. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar: Noteras 
 
6. Statens geotekniska institut 
SGI vill uppmärksamma att den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av 
planområdet. Stabilitetsberäkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande 
plangräns och de förhållanden som planen nu tillåter. 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet behöver 
klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommentar: Efter att den geotekniska utredningen genomfördes har planområdet ändrats 
så att naturområdet i öster inte längre ingår i detaljplanen. Den grusväg som vid tiden för 
utredningen utgjorde gräns mellan kvartersmark och allmän plats, sammanfaller i 
samrådshandlingen med den östliga planområdesgränsen, med undantag för en yta öster 
om grusvägen. Denna yta är flack, en sänka i berget, och bedöms vara användbart som 
kvartersmark. Enligt den geotekniska utredningen finns inget som pekar på risker 
kopplade till blocknedfall i detta område. Planbeskrivningen har uppdaterats med ovan 
information och kommunen ser inget behov av att revidera den geotekniska utredningen.  
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7. Kulturmiljö Halland 
Detaljplanen medför stor påverkan på landskapsbilden, vilket också påpekas i planhandlingarna. 
Dock finns inga utpekade kulturhistoriska värden inom eller i närheten av området.  
Planhandlingarna medger höga byggnadshöjder i detta öppna jordbrukslandskap i närheten av 
tätorten Frillesås med sin relativt småskaliga bebyggelse. Ett höglager på upp till 30 meters höjd 
bedöms vara oerhört högt på denna plats. Det hade här varit lämpligt att i planhandlingarna 
illustrera med fotomontage på hur hela det nya verksamhetsområdets och höjdlagrets volymer 
kommer påverka landskapsbilden från olika vypunkter i området.  
Strax sydost om planområdet finns några kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer. Enligt 
planhandlingarna skall dessa skiljas från verksamhetsområdet med ett stråk och yta med natur 
vilket är positivt. Det är dock viktigt att detta stråk verkligen kommer utgöra en tät ridå mellan de 
olika miljöerna. 

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är i detta sammanhang är sekundär.  
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar vi inte ställning till exakt på vilket sätt området 
utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och kringliggande 
marker. Eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom området för att slippa forsla 
bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra intrycket från 
verksamhetsområdet för närboende. 

  

Sakägare 
 
8. Benders Sverige AB 
Benders ställer sig positivt till att området utvecklas till industriområde, och med nya effektivare 
transportvägar. Benders vill att det i detaljplan skall ges möjlighet att ansluta in/utfartsväg till ny 
industriväg. Benders behöver få till någon typ av vändplan för att kunna vända på befintligt 
godsflöde och ansluta till den nya industrivägen.  

Kommentar: Detaljplanen justeras inte med anledning av synpunkten. Detaljplanen 
möjliggör anslutning från den nya huvudgatan till Benders från norr. Utrymme för 
vändplan är inte specificerat i plankartan, dock kan vändplanen anordnas på omgivande 
föreslagen kvartersmark för industri (J) eller verksamheter (Z). 
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9. Ellevio  
Ellevio äger den kraftledning som går genom den västra delen av området. I plankartan finns 
inlagt ett område kring ledningen där byggnader inte tillåts men vi vill förtydliga att upplag eller 
parkeringar heller inte tillåts inom 10 m horisontellt avstånd från närmsta faslina. 
Planläggning av ett område innebär ökade krav på ledningens höjd över mark. Om stolpar måste 
höjas för en plans genomförande bekostas det av exploatören. Markanvändningen i ledningsgatan 
får inte ändras utan ledningsägarens tillstånd och vidare får inte uppförande av byggnader, vägar 
eller andra anläggningar innebära att tillträde till kraftledningen för felavhjälpning och underhåll 
förhindras. En förändring får heller inte innebära att marknivån höjs. 
Inom aktuellt område finns befintliga luft- och jordkabelledningar, för hög-, mellan- och 
lågspänning.  
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller tillfälligt, får den 
som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.  
Alla schaktningsarbeten som krävs för områdets elförsörjning, och som utförs inom planområdet, 
bekostas av exploatören. 
För att försörja området med elkraft kommer det att krävas ett antal nya jordkabelledningar och 
ett antal nya nätstationer. Då det i dagsläget är svårt att bedöma områdets totala effektbehov, samt 
exakt var effektbehovet kommer att uppstå, vore det önskvärt om planen kunde vara flexibel när 
det gäller placeringar av nätstationer och ledningsstråk. Generellt kan sägas att ledningsstråk med 
fördel placeras längst huvud- och lokalgator. När det gäller placering av nätstationer är det viktigt 
att det finns ett avstånd på minst fem meter till närmsta byggnad eller upplag, att de kan nås med 
lastbil samt att det finns ett fritt utrymme om minst två meter runt nätstationen. Det vore bra med 
ett möte där förutsättningarna för detta kunde diskuteras.  

Kommentar: Plankartan revideras utifrån angivna säkerhetsavstånd.  
Utrymmen för tekniska anläggningar i form av nätstationer och ledningsstråk specificeras 
inte i detaljplanen. Användningsbestämmelsen J medger uppförande av tekniska 
anläggningar som komplement till verksamheterna och exakta lägen avgörs i samband 
med markförsäljning.  

 
10. Skanova 
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 
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11. Fastighetsägare till Kulla 1:73 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till planförslaget och är särskilt oroad av föreslagna 
nockhöjder och föreslår förbättringar där så är möjligt.  
Ridvägar 
Detaljplanen tar ingen hänsyn till befintliga ridstråk. Fastighetsägaren föreslår en ridväg som 
sträcker sig från Rya industrivägs norra ände, österut längs diket, vidare söderut genom att korsa 
den nya huvudgatan, vidare längs den östra sidan av betongindustrin, till ekarna vid Z-området 
och vidare söderut.  

Kommentar: Kommunen anser att det fortsatt går att ta sig genom planområdet på häst. 
NATUR-marken längs diket i nordväst är tilltagen för att möjliggöra passage. I övrigt ska 
man fortsatt kunna rida längs Rya industriväg, vars trafikflöde förväntas minska på grund 
av att delar av trafiken framledes kommer att styras mot Almedalsvägen via den nya 
huvudgatan genom området.  

Närheten till värdefull kulturmiljö 
Föreslagen nockhöjd om 30 meter kommer påverka fastigheten negativt då den blir omgärdad av 
höga byggnader åt flera håll. Byggnaden på Kulla 1:73 är ett viktigt inslag i Hallands 
jordbrukshistoria. Fastighetsägaren köpte gården med avsikt att restaurera den. Ingen 
organisation kommer vara villig att investera i dess bevarande med tanke på planerad industri 
nära inpå. Ett avstånd på 30 meter till ny bebyggelse är inte ett tillräckligt hänsynstagande. Därför 
anser fastighetsägaren att plan- och bygglagen inte följs med hänsyn till befintliga 
kulturhistoriska värden. 
Fastighetsägaren föreslår följande: 

- Användningen NATUR ökas mellan fastigheten och användningen Z med möjlighet för 
kolonilotter och liknande. 

- Betesmark bör tillåts i användningen NATUR runt fastigheten Kulla 1:73. 
- Användningen J bör minskas ner för att minska påverkan på intilliggande fastigheter. 
- Minska nockhöjden till 20 meter. 
- Investera i restaurering av byggnad på fastigheten för att inte den 400-åriga ladan ska 

kollapsa. 
 

Kommentar: Planförslaget kommer innebära att kulturlandskapet påverkas negativt, 
oavsett nockhöjd med tanke på att föreslagen användning skiljer sig så pass mycket från 
dagens användning. 
Avståndet till användningen J i norr är som närmast cirka 140 meter från bebyggelsen. 
Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket motsvarar 
avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 
meter från bostadshuset.  
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I detaljplanen har hänsyn tagits till bebyggelsen på fastigheten, dels genom avstånd dels 
genom att begränsa nockhöjden till 12 meter med krav på minst 12 graders taklutning för 
ny bebyggelse inom användningen Z. Vidare får inte upplag förekomma inom området 
som vänder sig österut, det vill säga mot fastigheten. Kommunen gör därför bedömningen 
att tillräcklig hänsyn har tagits till gården. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 
ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Förlusten av utblickar mot natur 
Fastighetsägarens primära siktlinje är mot öster. Planförslaget får därför en stor påverkan med 30 
meter höga byggnader. För att minska påverkan bör det planeras för trädplantering där utblickar 
mot natur störs. Omfattning och höjder i planförslaget bör justeras för att inte förstöra området. 

Kommentar: Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket 
motsvarar avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Oavsett nockhöjd kommer 
siktlinjen påverkas. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 meter från bostadshuset. 
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar kommunen inte ställning till exakt på vilket sätt 
området utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och 
kringliggande marker. Det är eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom 
området för att slippa forsla bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra 
intrycket från verksamhetsområdet för närboende. 

Föroreningar 
Befintliga verksamheter inom Frillesås Rya förorenar redan miljön i dagsläget vilket inte 
miljöundersökningen beskriver. Därför går det att ifrågasätta trovärdigheten av undersökningen 
och en ny undersökning bör därför tas fram. Området inhyser många olika djur vilka förtjänar en 
föroreningsfri miljö. Befintlig verksamhet öster om fastigheten påverkar redan fastighetsägaren. 
Det går därför att ifrågasätta att öka föroreningen utan att hantera befintliga problem. 

Kommentar: Både befintliga företag och de företag som etablerar sig inom planområdet 
måste följa den lagstiftning som gäller för verksamheten.  

Buller 
Planförslaget beskriver inte buller tillräckligt. Industrier kommer skapa buller vilket påverkar 
boende i området. Exempelvis bullrar det från Benders AB verksamhet på helger vilket de blivit 
informerade om. Trots det har det inte skett någon förändring. En ökning av industrier kan 
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komma skapa en outhärdlig mängd buller. Det måste finnas en plan för att minska olägenheter för 
boende. För att minska problem med buller bör: 

- Trädplantering uppföras. 
- Utöka naturområden. 
- Övervaka och agera för industrier som överskrider bullervärden. 
- Undersök buller de inledande åren. 
- Egenskapsbestämmelser kopplat till buller i området för användningen Z. 
- Bullerskydd. 
- Bullerintensiva verksamheter måste planera för hur störningar ska minimeras.  

 
Kommentar: Träd och annan växlighet har generellt sett en väldigt begränsad effekt för 
att reducera buller. Den vegetation som bäst reducerar buller är öppna gräsytor, samt 
gröna tak och väggar. Däremot kan en visuell buffert göra att buller inte upplevs lika 
störande då källan till bullret döljs. 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som är avsedda som utgångspunkt 
och vägledning som ska göras i varje enskilt fall. Tabellen nedan bör i normalfallet vara 
vägledande för bedömning om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att 
tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse 
i bostadens närhet. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-6538-6.pdf?pid=7411. 
Skulle kommande verksamheter visa sig överskrida ovanstående riktvärden är 
verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder. Med tanke på att det redan finns 
riktvärden för buller kopplat till verksamheter fyller en planbestämmelse för buller ingen 
egentlig funktion mer än att den skapar ytterligare reglering vilket i detta fall ej anses 
nödvändig. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411
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Om befintliga verksamheter avger buller som upplevs störande bör fastighetsägaren 
kontakta ansvarig förvaltning, det vill säga förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd. 

Ljusföroreningar 
Utomhusbelysning från industrier kommer skapa ljusföroreningar, specifik för industrier som har 
en verksamhet dygnet runt. Att omges av strålkastare skulle kännas som att bo i en fängelsegård. 
Fastighetsägaren förväntar sig därför restriktioner för utomhusbelysning, framförallt för 
industrier nära bostäder. 

Kommentar: De enskilda verksamheternas omgivningspåverkan bevakas i bygglovskedet. 
Riktlinjer för störande omgivningspåverkan finns att läsa här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-
och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-
sakerhetsatgarder/  

 
 
 
 
Förlusten av hästhagar 

 
- Område 1 och 2 i kartan ovan bör fortsatt få användas till hästverksamheten. 
- Område 3 har tidigare använts för hästhållning av boende i Kulla 1:73 och bör kunna 

fortsätta på samma sätt.  
Fastighetsägaren till Stall Kulla kommer förlora hästhagar samt ängar för höodling. De äger inte 
marken men har använt marken länge och är viktig för dess verksamhet. Planförslaget försvårar för 
deras verksamhet som är en tillgång för samhället med ridverksamhet på cykelavstånd från 
Frillesås. Markerade områden på bifogad karta bör fortsatt vara tillgänglig för hästverksamhet. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta 
arrendera mark av Kungsbacka kommun. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
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ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  

Ekonomisk förlust 
Föreslagen detaljplan kommer innebära en ekonomisk förlust för närliggande fastigheter. Om 
kommunen inte kan bidra till finansiering av restaurering av ladugårdsbyggnad förväntar sig 
fastighetsägaren en ekonomisk kompensation från kommunen. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser fastighetsägaren att föreslagna förbättringar avsevärt bidrar till hälsa 
och säkerhet, rekreation, minskning av föroreningar och bevarande av kulturhistoria. Detta går att 
uppnå samtidigt som platsen utvecklas för industri och framtida arbetstillfällen. Fastighetsägaren 
hoppas att kommunen kan se fördelarna med detta och tar till sig förslagen. 

 
12. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:14 och Frillesås-Rya 4:149 
Areal o Byggnadshöjd 
Fastighetsägaren var positiv till planprogrammet trots att åkermark skulle förstöras. I 
planförslaget har områdets areal ökat med bland annat ett område i dess sydöstra hörn. 
Fastighetsägaren anser att byggnation inom 200 meter från bostäder inte ska ges en högre 
nockhöjd än 12 meter. Motsvarande hänsyn har tagits i andra delar av planförslaget. Det verkar 
som att igen av tjänstepersonerna som utarbetat förslaget eller de politiker som fattat beslut i 
frågan inser vad 30 meter höga byggnader innebär. Planförslaget beskriver att hänsyn ska tas till 
passerande trafikanter. Liknande hänsyn bör tas till befintlig bebyggelse. 

Kommentar: Bostadsbyggnaderna ligger cirka 165 respektive 150 meter ifrån där ny 
bebyggelse får uppföras. Nockhöjden sänks till 16 meter inom 200 meter från 
bostadsbyggnaderna.  
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Frillesåsvägen  
Gång och cykelvägar till området bör aktualiseras. Föreslagen gata genom planområdet skulle 
leda till minskad trafik på Frillesåsvägen. Enligt trafikutredningen kommer trafiken på 
Frillesåsvägen öka från 1 450 fordon per dygn till 5 200 fordon år 2045. Det verkar således även 
fortsättningsvis att boende kommer få avstå från att gå och cykla till Almedal och skola samt 
centrum. Att rida på vägen utan risk för olyckor blir svårare. All tung trafik bör ledas till 
Almedalsvägen, något som tidigare presenterats. Mellan Industrivägen och E6 bör Frillesåsvägen 
byggas om med en högsta hastighet på 30 – 40 km/h och/eller kompletteras med GC-väg. 

Kommentar: Den väg som föreslås ansluta det föreslagna verksamhetsområdet med  
 Almedalsvägen är avsedd att ta större delen av den tillkommande trafiken. Det kommer  
 fortfarande att vara möjligt att ta sig till E6 via Frillesåsvägen, men eftersom denna väg  
 är krokigare än Almedalsvägen förväntas merparten av den tunga trafiken välja den nya  
 gatan. Trafikutredningen är beräknad utifrån ett värsta-scenario, med en hög   
 andel småverksamheter i det nya området. Sannolikt blir det en större andel ytkrävande  
 verksamheter som etablerar sig i området.  

Trafikverket är väghållare för Frillesåsvägen och det finns inga planer på att   
 uppföra en gång- och cykelväg längs denna sträcka.  
Viltstråk 
Planområdet utgör del av ett sammanhängande skogsområde från norr om Almedalsvägen och 
väster om E6 samt ett skogsområde söder om Löftaån. Planområdet fungerar som en länk mellan 
dessa områden där djur passerar med lämpliga vadställen över ån. Hur ska detta fortsatt vara 
möjligt? 

Kommentar: Öster om planområdet finns skog och grönytor som möjliggör passage från 
norr till söder. Området närmast bäcken bibehålls som naturområde.   
 

13. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 3:124 
Samråd 
Fastighetsägaren fick vid samråd inga handlingar skickade till sig vilket är anmärkningsvärt med 
tanke på att fastighetsägaren anser sig vara sakägare. Fastighetsägaren fick istället reda om 
planförslaget genom en bekant. 

Kommentar: Samrådsutskicket skickades med post från stadshuset 2 november 2020. 
Enda sättet att säkert veta att utskicket når adressaten är att lämna brevet personligen, 
vilket inte är praktiskt genomförbart. Kommunen uppskattar att synpunktslämnaren 
anmälde sig till och deltog i det digitala samrådsmötet när det erbjöds, som alternativ till 
det fysiska möte som fick ställas in på grund av rådande pandemi.  
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Planen från 2016 
Ridhuset på fastighetsägarens fastighet saknas i planprogrammet från 2016 trots att det togs i drift 
2015. Därför är beslutet taget på felaktiga grunder. Ridhuset saknas även i förslag till detaljplan. 

Kommentar: Primärkartan som redovisades i samrådsskedet för detaljplanen omfattar 
ridhuset.   

Vår verksamhet 
Fastighetsägaren bedriver en hästverksamhet på fastigheten vilket innebär uppstallning, boxar, 
hagar, ridhus med mera som krävs för verksamheten. Hästar är flyktdjur vilket bör tas i hänsyn. 
Ridhus saknar i regel fönster vilket gör att buller därför kan bli stressande för hästar, särskilt när 
det sker plötsligt. Därför bör en bullerutredning tas fram som även undersöker hur 
ridverksamheten påverkas, även kvällar och helger samt momentana värden. 

Kommentar: Eventuell bullerpåverkan från planområdets kommande verksamheter på 
grannfastigheternas tamdjur kommer inte att utredas inom ramen för detaljplanearbetet. 

Det finns inget intresse av att ha sin häst uppstallad i ett industriområde med begränsade 
ridmöjligheter. Hästar behöver omväxling och att nyttja landsvägar är inte optimalt. Såldes 
begränsas verksamheten och då drabbas främst flickor och kvinnor. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta nyttja 
kommunens mark för ridning. Det kommer att fortsatt gå att rida i området, om än i 
begränsad omfattning, längs diket i planområdets västra gräns.  

 
Företagsskada 
Planförslaget innebär att fastighetsägarens verksamhet skadas och förhindrar möjlig expansion 
vilket leder till ekonomiska förluster. Redan gjorda investeringar ska betalas och intäktsbortfall 
riskerar därför skapa ekonomiska problem. Kommunen behöver svara på hur fastighetsägaren ska 
kompenseras för detta. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan. 
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Skuggning 
Byggnader med en nockhöjd på 30 meter kommer hamna nära byggnader på fastigheten och 
riskerar att skugga och minska solinstrålning till fastigheten. Därför bör en skuggstudie tas fram 
som visar hur fastigheten påverkas. 

Kommentar: Kommande bebyggelse kommer som närmast hamna cirka 35 meter från 
ridhuset. Kommunen avser inte att göra en särskild solstudie med anledning av förslaget. 
Nockhöjden sänks dock till 16 meter närmast ridhuset.  

Jordbruksmark 
Kommunen har medvetet låtit jordbruksmarken växa igen. Att ta jordbruksmark ur bruk ska 
prövas enligt miljöbalken. Det framgår inte om kommunen gjort detta och anmält det till 
Länsstyrelsen. 
Fastighetsägaren belyser den livsmedelsstrategi som regeringen tagit fram som syftar till att öka 
produktion och arbetstillfällen. Detta innebär att även kommunal planering behöver ta hänsyn till 
jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen har haft jordbruksmarken utarrenderad för bland annat bete. 
Kommunen anser att det är ett väsentligt samhällsintresse att ta jordbruksmarken i 
anspråk för att möjliggöra ett verksamhetsområde på den här platsen.  

Betydande miljöpåverkan 
I planförslaget står det att landskapsbilden kommer påverkas negativt. Fastighetsägaren anser att 
kommunen redan förvandlat betydande odlingslandskap till industriområde, varför det är 
oacceptabelt att fortsätta med denna negativa utveckling.  

Kommentar: Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger 
arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De 
behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som 
möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att 
hitta. I den kommunövergripande översiktsplanen som för närvarande är ute på 
granskning har ett antal områden utpekats som utvecklingsområden för verksamheter.  

Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
Det finns inga belägg att det kommer skapas fler arbetstillfällen och ett mer differentierat 
näringsliv. Pandemin har visat på behov av kontor i hemmet eller i dess närhet. Stora kontor i 
verksamhetsområden lär därför inte vara attraktiv framöver. Livsmedelsproduktion borde vara ett 
större samhällsintresse än ett logistikcenter och att marken inte brukas idag beror på kommunen. 
Ett argument som blivit alltmer populärt är att asfaltering är bra för att minska läckage av 
näringsämnen. Tas matjord bort som innehåller växtnäring så minskas omsättningen i jorden. Att 
ta bort matjord måste i sig anses vara betydande miljöpåverkan. 
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All mark lämnar ifrån sig näring och läckage är naturligt. Näringen binds bäst av långliggande 
vallar och gräsbevuxna ytor ger ett rikt mikroliv och binder koldioxid. Det är en viktig faktor att 
ta hänsyn till. 
Det presenteras inga belägg att närsalterna kommer minska i Löftaån och andra vattendrag. 
Dagvattenutredningen visar inte om dimensioneringen är tillräcklig, hur ett hundraårsregn 
påverkar dagvattenhanteringen och om planerade dammar är tillräckliga. 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Dagvattenutredningen har kompletterats med siffror på föroreningshalter innan och efter 
exploatering. Utredningen visar att vattendragens ekologiska status generellt förbättras i 
och med exploateringen eftersom det tillkommer krav på rening innan utsläpp till 
recipient. 

Felaktigheter på kartan 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett dike felaktigt inritat vill vänster om 
stallbyggnaden. Diket går höger om byggnaden för att sedan fortsätta i kulvert under den vidare 
ut till Löftaån. Dränering från hagarna finns som passerar kulverten under byggnaden. 
Fastighetsägaren känner inte igen det som är ritat i figur 6.6 i MBK. 

Kommentar: Dikets sträckning har efter fältbesök justerats något i kartan i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Slutsats 
Fastighetsägaren har genom yttrandet listat det som skulle ge stora skador på dess verksamhet. 
Uppdraget bör återförvisas till byggnadsnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsen som gett 
uppdraget. Fastighetsägaren ställer sig inte bakom nuvarande förslag. 
 Kommentar: Noteras. 
 
14. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:17 
Fastighetsägaren vill att plankartans bestämmelser kompletteras med H för att möjliggöra även 
viss handel på aktuell fastighet. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sin handelsstrategi som förordar att handel primärt 
ska ske i tätortscentra. I förslaget till ny översiktsplan är det aktuella området utpekat 
som utvecklingsområde för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Den typ av handel som diskuterats med fastighetsägaren 
ryms inom användningsbestämmelsen J industri.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
15. Förvaltningen för Teknik 
Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Frillesås IP 
respektive vid Frillesås skola. En utbyggnad av gång- och cykelbana föreslås utanför planområdet 
från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vilken binds samman med gång- och 
cykelnätet i det föreslagna planområdet. Detta ger möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig 
mellan Frillesås tätort och verksamhetsområdet genom delvis blandtrafik med låg standard. Detta 
ser Teknik positivt på. Teknik yttrade sig i planprogrammet om att gång- och cykelvägen vid 
Frillesås skola borde förlängas österut till verksamhetsområdet, för att uppnå god standard, men 
detta har inte getts möjlighet till i planarbetet. Tekniks synpunkt är fortsatt att det är den bästa 
lösningen.  
I norr kommer en liten yta parkmark att anläggas för att betona platsens läge som entré till 
Frillesås. Naturområde i områdets västra del utefter bäcken kommer att skapa möjlighet till 
rekreation samt ge allmänheten men även djurlivet möjlighet att passera genom området. 
Naturområdet ska även ge utrymme för dagvattenhantering.  
Vägen genom området kan med fördel kompletteras med plantering för att främja den biologiska 
mångfalden och minska barriäreffekten.  
Möjlighet att ansluta sig till Kungsbacka Bredbandsnät kommer att finnas i området.  
VA- och dagvattenutredningen föreslår att dagvatten som alstras på takytor och vissa markytor 
söder om ny väg efter samlad rening och fördröjning avleds norrut mot dikningsföretag. I 
plankartan har ingen plats reserverats för sådana anläggningar och ledningar. Det är viktigt att se 
till att erforderliga markytor reserveras i något skede av planeringen.  
Det framgår inte i plankarta var ledningar för VA kan dras, utöver utmed den väg som ritats in. 
Det är viktigt att se till att de markytor som behövs, reserveras i något skede av planeringen. 
Ledningsdragning ska anpassas till hur avstyckningar görs, så att ledningarna når fram till varje 
fastighet. Det är därför viktigt att se till att utrymme för VA-ledningar finns i samband med 
planering och avstyckning.  
I planbeskrivningen på sidan 18 står: "Höjden som påverkar finns mestadels som naturmark inom 
planområdet". Detta behöver justeras utifrån att höjden nu befinner sig i stort sett helt utanför 
plankartan.  
I planbeskrivningen på sida 31, sista stycket står: "sedimentation men båda ger god fosforrening. 
". Detta kan strykas eftersom det inte går att förstå av denna halva mening vad det handlar om.  
I planbeskrivningen på sida 32, fjärde stycket står: "Planområdet hyser få lågpunkter...". Det 
borde stå: "Planområdet hyser inga lågpunkter...", alternativt "Planområdet hyser inga betydande 
lågpunkter...".  
I planbeskrivningen anges att en temporär återvinningscentral finns inom verksamhetsområdet 
och att det behöver möjliggöras för en ny permanent anläggning inom planområdet. Det är viktigt 
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att Kungsbacka kommun har en återvinningscentral belägen i den södra delen av kommunen och 
viktigt är även att den temporära återvinningscentralen finns kvar under uppförandet av en ny. 
Insamlingsfordon för hushållsavfall kan ta sig fram via den tilltänkta lokalkörbanan och 
eventuella återvändsgator bör förses med vändplan.  
Teknik behöver kompenseras i framtida budget för utökat driftområde och därmed kostnader för 
drift och underhåll av de allmänna platserna, gata, natur och park. 

Kommentar: Planbeskrivningen ändras på angivna sidor enligt förslag. Ytor för 
dagvattenhantering säkerställs i plankartan. Utrymme för VA-ledningarnas läge 
diskuteras med Teknik vid avtalsskrivande inför avstyckning. De avstyckade fastigheterna 
kommer behöva en kvartersgata för de fall de inte har direkt anslutning till 
genomfartsgatan. Va-ledningarna kan då ligga i kvartersgatan. Ytor inom Frillesås-Rya 
3:77 med användningsbestämmelsen J industri har kompletterats med E1, vilket 
möjliggör uppförande av återvinningscentral.   
 

16. Förvaltningen för Kultur och Fritid 
Kulturmiljö  
Förslaget innebär en stor negativ påverkan av landskapsbilden och det gamla kulturlandskapet. 
Upplevelsen av Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, klass A, kommer att påverkas negativt av verksamhetsområdet, även om ett visst 
skydd utgörs av den skogsbeklädda kullen väster om gården.  
I möjligaste mån bör bebyggelsen i söder utformas i mindre skala än vad förslaget i 
samrådshandlingen visar. Kulla 1:73, Frillesås Rya 1:5 och övrig bebyggelse i söder kommer 
påverkas i hög grad av de stora volymerna som ligger utmed infarten till denna del 
verksamhetsområdet. För att minska den negativa inverkan bör de uppföras i mindre skala och 
volymer.  

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är sekundär i sammanhanget. 
Området längst i söder omfattas av bestämmelsen Z verksamheter. Nockhöjden begränsas 
här till 12 meter och takvinkeln regleras för att undvika fasader som upplevs som för 
höga. En bestämmelse om minsta takvinkel om 12 grader mot horisontalplanet införs.  
Syftet är att skalan ska vara mindre än i övriga delar av planområde och tar i viss mån 
hänsyn till intilliggande kultur- och gårdsmiljöer.  
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Social hållbarhet  
Då havet och dess närliggande områden i dagsläget är det främsta området för rekreation hade en 
del av det planerade verksamhetsområdet kunnat utformats för fler rekreationsmöjligheter. 
Ridklubbens ridvägar kommer att påverkas och begränsas av planförslaget. Ett förslag skulle 
därmed kunna vara att avsätta en del av området som ridklubbens verksamhet kan nyttja, och då 
kanske förstora naturområdet längs planområdets nordvästra sida. Planförslaget öppnar upp för 
fler arbetstillfällen och kan således locka fler till att bosätta sig i närområdet. För att öka 
mångfalden bland befolkningen så att så många som möjligt känner sig välkomna till platsen är 
det därmed önskvärt att det i området blir en blandning av verksamheter.  

Kommentar: Bredden på naturområdet längs planområdets nordvästra sida är tänkt att 
möjliggöra utrymme både för dagvattenhantering och möjligheten att passera exempelvis 
till häst.  
Intentionen med detaljplanen är primärt att möjliggöra för verksamheter, i synnerhet 
ytkrävande sådana, eftersom kommunen har brist på planlagd mark för detta ändamål. 
Detaljplanen styr inte vilken typ av verksamheter som etablerar sig inom planområdet.  
 

17. Bygg- och miljöförvaltningen 
Dagvatten 
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), vilket Miljö & 
Hälsoskydd håller med om. Miljö & Hälsoskydd anser att strävan ska vara att fördröja och rena 
dagvattnet så nära källan som möjligt. För att LOD ska vara effektivt är det bra att minska 
mängden dagvatten som förs till anläggningen. Detta kan göras genom att exempelvis använda 
tekniker för gröna tak och att så långt som det är möjligt minimera de hårdgjorda ytorna. Val av 
byggnadsmaterial ska beaktas för att minska belastningen av metaller till dagvattnet. Fördröjning 
av dagvattnet förordas också. Reningen av dagvattnet ska anpassas till de förväntade föroreningar 
som kan finnas i dagvattnet, till exempel näringsämnen, metaller eller olja. Anläggningarna för 
dagvatten bör anpassas för respektive verksamhet och den förväntade förorening som den 
specifika verksamheten kan orsaka. Om man exempelvis förväntar sig utsläpp av metaller så 
löser en traditionell oljeavskiljare kanske inte det problemet, utan en annan lösning behövs. I 
arbetet med att ta fram en dagvattenanläggning är det viktigt att klargöra ansvarsfrågan och 
egenkontrollen för de olika ingående delarna. Det är viktigt att även under byggtiden ta hand om 
och rena dagvattnet. Dagvatten betraktas enligt 9 kap 2 § p.3 miljöbalken inom detaljplan som 
avloppsvatten. Enligt 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas hand om på 
något annat sätt så att olägenhet för människor hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ska 
lämpliga avloppsanordningar eller liknande utföras. Löftaån är mycket känslig enligt 
Kungsbackas dagvattenpolicy och det är viktigt att förhindra att metaller, oljeprodukter och andra 
föroreningar hamnar i ån. En anmälan om dagvattenanläggning ska skickas in till förvaltningen 
för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas i god tid. 
Dagvattenanläggningar väster om E6 kan omfattas av tillståndsplikt enligt Kungsbackas lokala 
föreskrifter. Det är i samband med handläggningen av anmälan eller ansökan om 
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dagvattenanläggning som den prövas och bedöms av Miljö & Hälsoskydd. Att en översiktlig 
dagvattenutredning redan tagits fram tycker Miljö & Hälsoskydd är bra för den framtida 
hanteringen av dagvattnet i området. Det är viktigt att dagvattenfrågorna fortsätter att utredas och 
vara en del i planarbetet. 

Kommentar: Informationen noteras. 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
I planbeskrivningen framgår att utbyggnaden av planområdet ämnar följa dagvattenutredningens 
rekommendationer (Sweco, 2020). I dagvattenutredningen lämnas flera alternativ/kombinationer 
till lösningar med fördröjning och rening. 
Dagvattenutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen lämnar frågan om uppnåendet av 
miljökvalitetsnormer för vatten oklar. I miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning 
framgår klart att vattenförhållandena kan ge upphov till måttligt negativa konsekvenser och att 
möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna kan försvåras av planen. De beräkningar som 
presenteras är mycket baserade på schablonvärden. De föroreningshalter som uppkommer i 
dagvattnet i verkligheten kan skilja sig markant från dessa resultat. Föroreningshalten i dagvattnet 
efter exploatering beror även på vilken typ av verksamheter som etableras i planområdet. Sweco 
gör bedömningen att kommunen i fortsatt planarbete måste utreda framtagna förslag på 
dagvattenhantering inom planområdet vidare tillsammans med ytterligare beräkningar för att 
kunna bedöma vilka föroreningshalter som faktiskt uppstår vid en utbyggnad både före och efter 
rening. 
Miljö & Hälsoskydd anser att miljökvalitetsnormernas uppnående kan riskera att äventyras. En 
bedömning på samtliga kvalitetsfaktorer gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten bör 
genomföras för att få en sammanlagd bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna från 
aktuellt planområde på nedströms liggande ytvattenförekomster. Detta för att säkerställa att de 
kumulativa effekterna inte medför en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.  
Miljö & Hälsoskydd anser att ytterligare rening av dagvatten kan behövas och att bedömningen 
ska göras för området i sin helhet med avseende på uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 
Områden, ytor, avsatta för att omhänderta, fördröja och rena dagvatten behöver förtydligas i 
plankartan och bör även tydligare förklaras i planbestämmelserna så det blir tydligt att 
naturmarken i första hand ska nyttjas för att ordna dagvattenhanteringen för området. 
Dagvattenutredningen har tagits fram med utgångspunkt för kommunens önskningar som 
exempelvis önskemålet att avleda så mycket dagvatten som möjligt norrut till 
Vendelsöarkipelagen. För att möjliggöra detta krävs justeringar i markplan vilket bör framgå på 
plankartan. I dagvattenutredningen beskrivs att om reningen inte blir tillräcklig med den metod 
som valts så behöver ytterligare reningsmetoder undersökas för området. Inom vems ansvar det 
är att kontrollera om tillräcklig rening skett framgår inte. Miljö & Hälsoskydd har tillsynsansvar 
för dagvattenanläggningar men det är oklart om Miljö & Hälsoskydds ansvar sträcker sig till att 
kontrollera om de planerade dagvattenbyggnationerna i slutändan uppnår den förväntade 
reningen/fördröjningen efter färdigställande av planen. Miljö & Hälsoskydd önskar förtydligande 
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av ansvarsfördelningen för utförandet av detaljplanen med avseende på dagvattnets rening. I 
planprogrammet framgår att ett verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas vilket Miljö- och 
hälsoskydd ser mycket positivt på.  

Kommentar: Dagvattensituationen och dess påverkan på MKN för vatten har utretts 
ytterligare. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

Trafik- och bullerfrågor/vibrationer 
Miljö & Hälsoskydd ser positivt på att planeringsunderlaget har tittat på bullerstörningar som kan 
uppkomma på grund av planens genomförande både inom och utanför planområdet. Främst vad 
avser trafikbullerstörningar för närboende till planområdet.  
I samrådsredogörelsen har samhällsbyggnadskontoret uttryckt att ”Skyddsavstånd mellan 
bostäder och verksamheter samt till luftledning ska respekteras”. Av planförslaget framgår det att 
några åtgärder eller planbestämmelser ännu inte satts för att garantera att de, av Miljö & 
Hälsoskydd rekommenderade skyddsavstånden mellan bostäder och industriverksamhet, kommer 
att klaras. Det som återfinns är i planbeskrivningens del ”Övervägande och konsekvenser” där 
man under rubriken ”Hälsa och säkerhet” ser ”Beroende på hur störande verksamheter som kan 
bli aktuella, bör ett skyddsavstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus”. 
Miljö & Hälsoskydd är orolig att dessa skyddsavstånd riskerar att förbises om begränsningar 
uteblir i plankartan eller planbestämmelserna. Om detta inte på något sätt kan arbetas in i 
detaljplanen bör åtminstone bullervillkor för verksamheterna inom de olika 
markanvändningsområde fastställas alternativt att kommande bullerutredningar även tittar på 
bostädernas känslighet för industribuller så ett underlag finns att tillgå vid kommande 
bygglovsprövningar. Det uttrycks i planbeskrivningen att planbestämmelser ska införas för att 
reglera industribullret för närboende utan att närmre specificera hur detta kommer att uttryckas 
eller underbyggas. Vidare framgår det även att detaljerade bullerberäkningar ska genomföras för 
bostadshus längs Frillesåsvägen och Rya industriväg. Miljö & Hälsoskydd ser fram emot detta 
material och ett planförslag med dessa uppdateringar inarbetade för ytterligare yttrande innan 
planen antas. 

Kommentar: Planområdet angränsar till ett par fastigheter med bostadsbebyggelse. Den 
bostadsbebyggelse som ligger närmast planområdet ligger cirka 50 meter bort från 
användningen Z. Bostadsbebyggelse i övrigt ligger mellan 140 – 170 meter från 
planområdet. I användningen Z är det reglerat att verksamheter endast får ha en 
begränsad omgivningspåverkan.  
Maximala värden för industribuller regleras inte i plankartan. Istället beskrivs rådande 
riktvärden, som Boverket har tagit fram, för omgivande bostäder i planbeskrivningen.  

Bevarande av jordbruksmark 
Miljö & Hälsoskydd ser mycket positivt på att man lagt ner resurser för att motivera 
ianspråktagandet av jordbruksmark i planarbetet.  
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Förorenad mark 
Risken för markföroreningar bedöms i planbeskrivningen som mycket låg med hänvisning till att 
området endast nyttjats som åkermark. Miljö & Hälsoskydd ser att det finns risk att om 
jordbruksverksamhet har bedrivits på fastigheterna kan pesticider förekomma i varierad grad 
inom området. En översiktlig undersökning bör genomföras för att helt kunna utesluta att 
föroreningar finns i marken som sedan annars skulle byggas över. Denna undersökning skulle 
senare kunna ligga till grund om ytterligare undersökningar är nödvändiga.  

Kommentar: Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms 
som mycket liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande 
verksamhet ska enligt uppgift ha bedrivits inom planområdet utan området har brukats 
som åkermark i åtminstone 100 år. Kommunen gör bedömningen att sannolikheten för att 
det finns pesticider inom området som skulle innebära miljö- eller hälsorisker, i den 
omfattning att marken inte kan ses som lämplig för det som föreslås, inte är tillräckligt 
stor för att motivera en miljöteknisk markundersökning. Omfattningen på en sådan 
undersökning, för att få relevant underlag för att kunna svara på frågan, ser vi inte som 
rimlig att genomföra i planskedet. 
 

Övriga 
  
18. En boende i Frillesås 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till att planera för industri på åkermark samt föreslagen 
exploatering med 30 meter i nockhöjd för ny bebyggelse. Det får negativa konsekvenser på 
intilliggande ridanläggning med ridhus och hagar. 
I planprogrammet beskrivs att området saknar högre naturvärden vilket är underligt med tanke på 
ridverksamhet som bedrivs här. I den sociala konsekvensanalysen står det att det är att förvänta 
ökat buller och andra störningar. Detta får stora konsekvenser för intilliggande ridhus. Utöver 
verksamhetsbuller kommer trafiken öka med 200-400%. 
I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett nollalternativ som är lämpligare än förslaget med tanke 
på befintlig ridverksamhet. Risken att området ska växa igen är obefintligt då kommunen kan 
arrendera ut det till ridverksamheten. Verksamheten kräver lugn och ro. Dessutom har vissa ytor 
en naturvärdesklassning på tre och fyra. 
Kollektivtrafiken som beskrivs, busslinje 745 och 746, är skolbussar och går inte under skollov. 
Området är inte lämpligt för höglager och transportintensiv verksamhet utan sådan verksamhet 
bör ligga närmare E6. 

Kommentar: I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om det 
finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig. 
Landskapsbilden kommer påverkas oavsett om nockhöjden är 30 meter eller lägre. 
Eftersom jordbruksmark tas i anspråk bör exploateringen vara förhållandevis hög. 
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Kungsbacka kommun är markägare till merparten av den mark som ingår i planområdet, 
däribland mark som idag nyttjas för hagar och bete. Kungsbacka kommun gör 
bedömningen att det ur ett allmänt intresse är motiverat att exploatera marken för 
industri än att bibehålla dagens användning. 
Ridverksamhet kan inte anses vara ett naturvärde då det är en verksamhet som dessutom 
inte allmänheten per automatik har tillgång till. 
Nollalternativ ska beskriva området utifrån dagsläget och dess utveckling om planen inte 
genomförs. Att området kommer påverkas av planförslaget är oundvikligt oavsett 
exploateringsgrad. Påverkan på området i stort är inte så omfattande att det är motiverat 
att inte exploatera området, även om befintlig verksamhet påverkas. Inga områden som 
identifierats med naturvärdesklassning kommer att exploateras. 
Det stämmer att bussarna främst går under skoltid men bussarna går även under 
eftermiddagar vilket gör att de kan nyttjas för arbetspendling. Planområdet ligger cirka en 
kilometer från E6 vilket anses vara ett nära avstånd och området är därför lämpligt för 
föreslagen verksamhet. 

19. Lantbrukarnas Riksförbund Kungsbacka 
Jordbruksmark 
LRF vill göra kommunen uppmärksam på regeringens livsmedelsstrategi som syftar till att öka 
livsmedelsproduktionen och antalet arbetstillfällen i branschen. Detta måste innebära att även 
kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen delar LRF:s synpunkt att jordbruksmark är av stor vikt. 
Samtidigt är området utpekat i den kommande översiktsplanen som lämplig placering för 
verksamheter. I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om 
det finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig trots att 
jordbruksmark ianspråktas. 

Betydande miljöpåverkan 
Det är oacceptabelt att förvandla odlingslandskap till industriområde. 
Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
LRF ifrågasätter att det kommer skapas fler arbetstillfällen och mer differentierat näringsliv. LRF 
anser att pågående pandemi har visat att behovet av stora kontorslösningar lär tillhöra en svunnen 
epok. Mat borde vara ett mer väsentligt samhällsintresse än ett logistikcenter. 
Att forsla bort matjord som bildats under lång tid, och ersätta med asfaltsyor, måste i sig anses 
vara betydande miljöpåverkan. 
Befintlig näringsverksamhet 
LRF befarar att den hästanknutna lantbruksverksamheten kommer att påverkas negativt. 
Försämrade möjligheter till uteritt och expansion. Betande hästar bidrar till att behålla det öppna 
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landskapet. Kommer skadestånd att utgå till de verksamheter som ligger närmast? LRF påpekar 
att ett ridhus som kommer att ligga mycket nära planerade verksamheter inte är inritat på kartan.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Primärkartan som redovisades i samrådsskedet omfattar ridhuset.   
 

20. Postnord Sverige AB 
Vid nybyggnation av industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området.  

Kommentar: Noteras  
 

21. Socialdemokraterna Kungsbacka  
Vi ser framemot Rya Verksamhetsområdes tillkomst med tillförsikt. Kommunen behöver 
ytterligare ett verksamhetsområde avsett för både mindre och större verksamheter. 
Tillgängligheten är viktig och utifrån områdets placering finns ett flertal alternativ som ger goda 
möjligheter för tillfartsvägar.  
Hårdgjorda ytor ska minimeras för att minska dagvattenavrinningen. Minimal påverkan på 
slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten ska eftersträvas. I den södra delen av 
planområdet bör en dagvattendamm placeras. Här bör även verksamheter hålla mindre skala och 
bygghöjden begränsas för att smälta in med de befintliga närliggande gårdarna.  
Kommunen uppmärksammas på förekomst av den invasiva arten parkslide. 

Kommentar: Ytor för dagvattenhantering har specificerats i plankartan.  
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Ändringar  
 
Planbeskrivning 

• Påverkan på Natura 2000 beskrivs utförligare. 

• Uppgifter om berörda riksintressen liksom hur intressena tillgodoses.  

• Påverkan på MKN för vatten förtydligas 

• Buller beskrivs utförligare 

• Fördjupat resonemang kring trafikflöden.  

• Karta som visar strandskyddets utbredning på Frillesås-Rya 4:17 har reviderats. 

• Förtydligande text rörande artskydd och förslagets påverkan på detsamma.  

• Påverkan på kulturmiljö beskrivs utförligare. Motiv till vald högsta nockhöjd tydliggörs.  

• Förtydligande om dagvatten.  

• Genomförandebeskrivningen uppdateras med förtydligande gällande fastighetsrättsliga 
konsekvenser.  

Planbestämmelser/plankarta 

• Nockhöjden sänks till 20 respektive 16 meter inom 200 meter från befintliga bostadshus.  

• Strandskyddets utbredning inom Frillesås-Rya 4:17 och Sintorp 3:6 har justerats enligt 
länsstyrelsens beslut.  

• Bestämmelser som rör luftledning för elkraft formuleras om för att tydligare utgå från 
dagens situation. 

• Krav med anledning av närhet till farligt gods-led införs.  

• Bestämmelse om 10% ej hårdgjord mark införs.  
Planhandlingar 

• Grundkartan är aktualiserad inför granskningsskedet.  
 

 
 
Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav  
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
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samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Reviderat samrådsyttrande över förslag till detaljplan 
för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, 
Kungsbacka kommun

Länsstyrelsen reviderar sitt yttrande då vi erhållit yttrande från Statens geotekniska institut 
(SGI). Bedömning avseende ingripandegrunderna kvarstår. Se vidare under Hälsa och säkerhet 
– risker.

Ärendet 
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark, betesmark och naturmark och omfattar cirka 38 hektar. 
Frillesås-Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 
AB.

Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och mindre verksamheter. 

Planförslaget har behandlats på Länsstyrelsens plangrupp den 18 november 2020 med 
länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

Länsstyrelsen har ännu inte tagit del av synpunkter från SGI på utförd geoteknisk undersökning. 
Länsstyrelsen ska samordna statliga intressen. Det innebär att om yttrandet från SGI föranleder 
ytterligare synpunkter avser länsstyrelsen att komplettera sitt samrådsyttrande. 

Gällande regleringar
Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006, ligger de aktuella 
fastigheterna utanför utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen är således inte 
förenlig med den gällande översiktsplanen och därför genomförs detaljplanearbetet med ett så 
kallat utökat standardförfarande (Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 

Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, 

Programområdet omfattade ett mindre område än nu föreliggande detaljplaneförslag.



Reviderat yttrande 2(12)LÄNSSTYRELSEN

2021-01-11
 

402-8133-20
 

Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och 
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). I nära anslutning ligger E6 som är riksintresse för 
väg (riksintresse Trafikverket).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma 
att prövas. 

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Länsstyrelsen befarar att:

 riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,

 det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

 strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser,

Länsstyrelsen befarar inte att:

 reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,

Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö
Av planbeskrivningen ska det framgå hur Natura 2000-områden påverkas och hur man har 
kommit fram till detta. Görs bedömningen att planerade åtgärder på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken.

På sidan 36 i planbeskrivningen anges att en okänslig utbyggnad av planområdet kommer att 
öka föroreningsbelastningen på vattendragen och havet, vilket sannolikt kommer att påverka 
Natura 2000-området Vendelsö. Kommunen måste i planbeskrivningen redogöra för hur de 
tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att Natura 2000-området påverkas negativt. 
Om en sådan påverkan inte kan uteslutas, ska kommunen redogöra för om en betydande 
påverkan på miljön inom Natura 2000-området Vendelsö uppstår. I så fall är detaljplanen 
tillståndspliktig enligt miljöbalken.
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Hälsa- och säkerhet – Buller
I MKB:n sägs att planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda 
fastigheten Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnader. Byggnaderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 
3:77 vid ett genomförande av planen. Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom 
och i anslutning till planområdet.  Vidare sägs att vid etablering av verksamheter inom 
planområdet får ljudnivåerna från verksamheterna (punktkällor) inte vara störande för 
omgivningen. Därför rekommenderas den bestämmelse som reglerar att ljudnivån vid befintliga 
kringliggande bostäder inte får komma att överstiga ekvivalent ljudnivå 50 dBA dagtid, 45dBA 
kvällstid, helg etc. och 40 dBA nattetid respektive maximal ljudnivå 55 dBA nattetid, införas 
som en planbestämmelse i aktuell detaljplan.

Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Hälsa- och säkerhet – Risker
Den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av planområdet. Stabilitets-
beräkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande plangräns och de förhållanden 
som planen nu tillåter.

Utifrån geoteknisk säkerhetssynvinkel behöver områdets stabilitet klarläggas i det fortsatta 
planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen.

Den geotekniska utredningen som idag finns till handlingarna visar att byggnader behöver pålas 
eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering. 
Länsstyrelsen saknar en planbestämmelse om krav på pålning eller lastkompensation. 

Almedalsvägen är klassad som primär transportväg för transporter av farligt gods (Trafikverket 
2015). I miljökonsekvensbeskrivningen/planbeskrivningen redogörs för hur planområdet kan 
utformas med beaktande av farligt gods. Länsstyrelsen anser att åtgärderna ska inarbetas i 
detaljplanen. 

Hälsa- och säkerhet – Trafiksäkerhet
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänster-
svängfält, som kan göra planförslaget acceptabelt. Fastigheten strax öster om Rya Industrigatan 
och dess infart behöver beaktas. I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen 
uppdateras med nya ÅDT, särskilt vid anslutningar. Tanken är att få veta om kapacitet i dessa 
korsningar som behöver redovisas.  Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett 
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sätt som försämrar trafiksystemets framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-
/avfarter till E6. Se Trafikverkets yttrande. 

MKN vatten och dagvattenhantering mm
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs 
(både yt- och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även 
innehålla en beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur 
möjligheten att uppnå MKN påverkas.

Löftaån (mynningen - Kullagärdsbäcken) och Vendelsöarkipelagen är de recipienter för 
planområdet som utgör vattenförekomster med miljökvalitetsnormer.

Enligt redovisade beräkningar av föroreningar före och efter exploatering bedöms halterna av 
metaller öka generellt och även halten av totalfosfor beräknas öka. Totalkväve samt suspenderat 
material beräknas minska. Bland metallerna beräknas Göteborgs stads riktvärden överstigas för 
kadmium, koppar och zink. Effektiv fördröjning och rening inom området är väsentligt för att 
inte påverka recipienter negativt. För att uppnå god ekologisk status för vattenförekomsten 
Löftaån behöver halten av totalfosfor minska jämfört med nuläget enligt preliminär status-
klassning för förvaltningscykel 3 (2017-2021) i VISS.  

Planhandlingarna bör kompletteras med en beskrivning av planens sammanlagda påverkan på 
MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas för att undvika negativ påverkan och hur 
möjligheten att uppnå MKN för berörda vattenförekomster påverkas. Även kumulativa effekter 
bör beskrivas. Kommunen bör även redovisa vilka koncentrationer förorenande ämnen kommer 
få i recipienterna. Beräkningar av samtliga parametrar som krävs för bedömning av påverkan på 
MKN för vatten ska finnas med. Beräkningar av halter av föroreningar efter rening bör också 
genomföras och även här ska de sammanlagda effekterna från samtliga delområden redovisas. 
Även påverkan på recipienternas flöden bör beskrivas och lämpliga åtgärder för att minska 
påverkan föreslås i planhandlingarna. Hur reningen och flödesutjämningen påverkas vid 100-
årsregn och hur recipienten påverkas vid skyfall bör också redovisas. 

Planerade dagvattenanläggningar bör iordningsställas innan markarbeten i området påbörjas för 
att minska risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden. 

Länsstyrelsen förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och att andelen hårdgjorda ytor 
blir så låg som möjligt och att det om möjligt regleras i planen hur stor andel av tomtyta som 
ska medge infiltration, exploateringsgrad, maximal andel hårdgjord yta i förhållande till den 
totala fastighetsarealen. Exempelvis framgår av kommunens utredning VA- och dagvatten att 
minst 10% av ytan inom kvartersmark måste utgöras av genomsläpplig mark. Länsstyrelsen 
saknar en planbestämmelse om detta. 

Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör finnas för att skydda recipienten från 
föroreningar från området. Länsstyrelsen anser vidare att det vore lämpligt att anlägga 
dagvattendammar med ständigt synlig vattenspegel för att förbättra reningseffekten och att 
dammarna förses med dämt utlopp för att uppnå rening av olja, tungmetaller och närsalter. En 
mer detaljerad dagvattenutredning bör tas fram för detaljplanen som inkluderar beräkningar av 
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föroreningsgrad och reningseffekt för hela planområdet. Om möjligt bör dagvattenhanteringen 
utformas för att även skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet.

I plankartan bör det avsättas tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering för att fördröja och 
rena dagvattnet så att recipienterna inte påverkas negativt av förhöjda halter av metaller och 
totalfosfor eller påverkas av för stora flödesvariationer. Ytorna för dagvattenhantering bör 
planeras så att de inte påverkar områdets befintliga naturvärden negativt utan istället gynnar den 
biologiska mångfalden i området. 

Kommunen kan även ta stöd av de åtgärder som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen kap 
11.3 och inarbeta dessa på lämpligt sätt. i detaljplanen. Frågorna gäller miljökvalitetsnormer, 
dagvattenhantering, skyfall mm. 

Strandskydd
På sidan 13 i planbeskrivningen visas en karta på det redan upphävda strandskyddet inom zonen 
5 - 30 m på Frillesås-Rya 4:17. Kommunen hänvisar till Länsstyrelsens beslut om upphävande. 
Diarienummer på Länsstyrelsens beslut, 511-3577-20, bör anges i planbeskrivningen.

På kartan på sidan 13 i planbeskrivningen förefaller de närmsta 5 m vara korrekt utritade som 
strandskyddade. Men i plankartan ser det ut som att kommunen ritat ut dessa 5 m (område 
NATUR) räknat från fastighetsgränsen i väster. Att döma av kartan på sidan 13 i plan-
beskrivningen rinner bäcken öster om denna fastighetsgräns. På den nordligaste sträckan (se 
inringat i urklipp nedan) ser det ut som att bäcken rinner ett antal meter innanför fastighets-
gränsen. I plankartans bakgrund kan bäcken anas gå inom område för industri. Kommunen 
måste kontrollera att det område på plankartan som anges som NATUR med bibehållet 
strandskydd på östra sidan av bäcken är korrekt utritat, så att dessa 5 metrar inte bebyggs.
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Länsstyrelsen anser att det är bra att strandskyddet längs större delen av vattendraget bibehålls 
inom en zon på 30 m. Eftersom planen möjliggör stora industribyggnader, behövs en relativt 
bred zon som fri passage för allmänheten samt för att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurliv. Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska en sådan zon lämnas. Kommunen anger att de 
under planprocessen avser utreda om denna zon på 30 meter ska minskas. Här anges behovet av 
område för rekreation samt dagvattenhantering vara dimensionerande. Om kommunen avser 
minska ner strandskyddsområdet ytterligare, måste även bevarandet av goda livsvillkor för växt- 
och djurliv vara en dimensionerande aspekt.

Råd om tillämpningen av PBL och MB
Riksintressen
Det bör framgå av planbeskrivningen om planförslaget berörs av riksintressen och om 
riksintresset tillgodoses. Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Se 
miljökonsekvensbeskrivningen.  Observera att även Natura 2000-områden utgör riksintressen. 

Jordbruksmark
Kommunen har upprättat ett PM Lokaliseringsprövning angående ianspråktagande av 
jordbruksmark 2020-08-25 och där redogjort för alternativa områden för verksamheter. 
Kommunen konstaterar att trycket på Kungsbacka kommun i fråga om nyetableringar eller 
behov av omlokalisering vid expansion och utveckling har varit stort under de senaste åren.

Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.
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Biotopskydd
På sidan 31 i planbeskrivningen anges att påverkan på bl.a. biotopskyddsobjekt är avhängigt hur 
detaljplaneringen av verksamhetsytorna görs och vilken hänsyn som då kan tas. Länsstyrelsen 
anser att detta bör hanteras i detaljplaneprocessen och vara klart när detaljplanen fastställs och 
inte vänta tills bygglovsskedet. 

För följande biotoper anges det inte tydligt i planbeskrivningen om de omfattas av biotopskydd. 
Några av dessa nämns i löpande text på sidan 10 i planbeskrivningen, några nämns på kartan på 
sidan 11 under "teckenförklaring" och vissa i den numrerade listan under kartan:

 Det nämns en våtmark/damm omgiven av videbuskar i anslutning till bostadshuset i 
söder.

 Det nämns två små våtmarker, belägna i anslutning till diket vid lagerytorna för betong.

 Det anges att i öster finns en äldre gård med anslutande betesmark omgiven av 
stenmurar.

 Vid den äldre gården beskrivs att det löper en mindre väg kantad av en stenmur med en 
rad av äldre ekar.

 Det anges ingen motivering till varför ett dike på kartan på sidan 11 anges som "ej 
biotopskyddat”.

Kommunen bör tydligt ange i planbeskrivningen vilka av ovannämnda objekt som omfattas av 
planområdet. För de skyddade biotoper som omfattas av planområdet behöver kommunen ta 
ställning till om de är biotopskyddade, motivera ställningstagandet samt ange om de påverkas 
av planens genomförande och i så fall hur.

På sidan 10 i planbeskrivningen nämns att lagerytorna för betong gränsar till ett dike i NV-SO 
riktning, men på kartan på sidan11 verkar diket sluta på var sin sida av betongindustrin. Då 
diket anges vara biotopskyddat på kartan på sidan 11, bör kommunen uppdatera kartan samt 
ange om diket omfattas av planområdet. Om diket omfattas, behöver det anges om diket 
påverkas av planens genomförande och i så fall hur.

Enligt 2 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) ska planläggning ske med hänsyn till natur- 
och kulturvärden. Det innebär att förekomst av biotopskyddsområden ska beaktas vid 
framtagande av detaljplaner och utgöra en av planeringsförutsättningarna. Om genomförandet 
av en detaljplan innebär risk för skador på ett biotopskyddsområde behövs därför en dispens 
från bestämmelserna. Särskilda skäl för dispens kan t.ex. vara ett angeläget behov av bostads-
byggande, där det inte finns några lämpliga alternativa lösningar. Vid framtagandet av en 
detaljplan bör det utredas vilka särskilda skäl som kan åberopas i en kommande dispens-
ansökan. Exploateringar bör dock alltid planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade 
biotoper och miljön i övrigt.

För att avgöra om en dispens kan meddelas eller ej görs en avvägning i det enskilda fallet, 
mellan skadan en åtgärd eller verksamhet innebär på ett biotopskyddsområde och tyngden i de 
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skäl som anges för att vidta densamma. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om det finns 
andra lämpliga alternativ som inte innebär skada på biotopen. Om exploateringen inte kan 
utföras på ett sådant sätt att biotopen bevaras bör det framgå varför. Vidare bör det framgå hur 
biotopskyddets syfte kan tillgodoses även om biotopen tas bort. En föreslagen kompensations-
åtgärd vägs inte in i bedömningen och är inte ett särskilt skäl.

Arkeologi
Planområdet har i flera omgångar underkastats arkeologiska insatser, såväl arkeologiska 
utredningar som förundersökningar. 2016 utfördes en arkeologisk utredning av en ca 266 000 
m² stor yta varvid två fornlämningar, L1996:7574 och L1996:7573 påträffades. Dessa 
fornlämningar underkastades arkeologiska förundersökningar under hösten 2020. Vid den ena 
av denna, L1996:7574, påträffades boplatslämningar och fynd av bl.a. förhistorisk keramik, 
varför Länsstyrelsen bedömer att L1996:7574 skall slutundersökas enlig 2 kap 12-13 §§ 
(1988:950) Kulturmiljölagen (KLM). Ansökan om ingrepp i fornlämning görs hos 
Länsstyrelsen. Fornlämningen L1996:7573 bedömdes efter avslutad förundersökning som tömd 
på arkeologisk information, varför inga ytterligare insatser här är nödvändiga ur arkeologiska 
synvinkel.

Den norra delen av planområdet underkastades en arkeologisk utredning hösten 2020. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det vid denna utredning inte påträffades några arkeologiska 
lämningar som föranleder ytterligare arkeologiska undersökningar.

I planområdets södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa 
ytor fanns ej med i den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas 
arkeologiskt enligt 2 kap 11 § KML. Inom den sydvästra delen av planområdet som tillkommit 
sedan 2016 har delar i planprogrammet, framförallt kring en förhöjning, markerats som 
grönområde. På denna förhöjning finns en möjlig stensättning (grav) registrerad i fornminnes-
registret, L1997:2906. Om inga markingrepp skall göras i det grönmarkerade området så behövs 
dock inga arkeologiska insatser, men om någon form av byggnation inom grönområdet ändå 
kommer utföras i något skede (stigar, lekplatser, utegym etc) så skall detta först samrådas med 
Länsstyrelsen. 

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning
I planbeskrivningen nämns att norra delen av planområdet avvattnas via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936 samt Borekulla-Sintorp df 1962. Här anges att för det senare 
dikningsföretaget uppgår dimensionerat flöde till 2,0 l/s, ha. Men motsvarande siffra för det 
förstnämnda nämns inte i planbeskrivningen. Vidare framgår det inte om dikningsföretaget 
kontaktats med anledning av framtagandet av detaljplanen.

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. avvattning av mark 
samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör vattenverksamheter 
som kan kräva ett tillstånd eller en anmälan.



Reviderat yttrande 9(12)LÄNSSTYRELSEN

2021-01-11
 

402-8133-20
 

Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller andra 
vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas 
och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför 
planområdet. Om en överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex. 
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett 
dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller 
flödesmängder till företaget.

Kraftledningen
Kommunen har villkorat med planbestämmelsen a2 (Bygglov för byggnader får inte ges inom 
administrativt område så länge kraftledning är placerad ovan mark.). Samtidigt anges i plan-
beskrivningen att det i dagsläget inte finns planer på att markförlägga kraftledningen. 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation vid planeringen av området 
eftersom inget är bestämt om ledningen framöver. Det kan ju lika så bli att ledningen 
markförläggs inom planområdet inom nuvarande ledningsgata och då kanske det inte är 
lämpligt att byggnader placeras ovan på den. 

Skyddade och hotade arter
Inom området har inga skyddade arter noterats men det har inte heller genomförts en 
inventering av skyddade arter. 

Länsstyrelsen anser att i det fall något av de identifierade naturvärdesobjekten inom området 
kommer påverkas av exploateringen så är det lämpligt att genomföra en inventering av arter 
som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade arter. 

En inventering av groddjur ska enligt kommunen genomföras våren 2021 och resultatet av 
denna bör finnas med i planhandlingarna tillsammans med en beskrivning av planens påverkan 
på groddjuren och deras bevarandestatus. 

Löftaån är utpekat som särskilt värdefullt vatten av fiskeriverket och i vattendraget finns lax och 
öring och även de rödlistade arterna havsnejonöga (EN) och ål (CR). Påverkan på dessa arter 
bör också beskrivas i handlingarna liksom även skyddsåtgärder för att minska påverkan. I 
Lundaån finns bland annat öring och ål (EN) och planhandlingarna bör beskriva påverkan på 
arterna även i detta vattendrag samt möjliga skyddsåtgärder.

I planhandlingarna bör skyddsåtgärder för att undvika eller minska negativ påverkan på 
skyddade, rödlistade och hotade arter beskrivas. 

Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av 
detta anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
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klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Havsnejonöga

Havsnejonöga är rödlistad som starkt hotad (EN). Det har tidigare funnits lekande individer av 
havsnejonöga i Löftaån och även om den inte noterades vid senaste inventeringen bör man ta 
hänsyn till arten så att lämpliga habitat inte förstörs och den har möjlighet att komma tillbaka 
till området. Havsnejonögon är bland annat känsliga för grumling och föroreningar. Även om 
havsnejonöga inte är skyddad genom artskyddsförordningen så omfattas den svenska 
populationen av art- och habitatdirektivets krav på att uppnå gynnsam bevarandestatus för arten. 

Kulturmiljö och landskapsbild
Söder om planområdet på fastigheten Kulla 1:73 ligger en gård som identifierats som särskilt 
kulturhistoriskt värdefull, klass A, i den halländska bebyggelseinventeringen. Klass A är den 
högsta klassen av kulturhistoriskt värde där de kulturhistoriska värdena bedöms så höga att de 
även har bäring ur ett nationellt perspektiv. Österut på fastigheten Kulla 1:4 ligger ytterligare en 
gård som identifierats som särskilt kulturhistoriskt värdefull, klass B. Det är viktigt att 
uppmärksamma att det endast är knappt 10 procent av länets bebyggelse som överhuvudtaget 
uppmärksammas i inventeringen. De utpekade byggnaderna utgör en samling av de mest 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i länet. Samtliga utpekade byggnader bör ses som en 
tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som en följd av 
exploatering bör undvikas.

Planförslaget innebär en negativ påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 
grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp negativa konsekvenser på den utpekade 
bebyggelsen, men planbeskrivningen saknar en tydlig redogörelse för planförslagets 
konsekvenser på kulturmiljövärden utöver fornlämningar, exempelvis påverkan på närliggande 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Vad gäller reglering av den nya bebyggelsens höjd så bedöms påverkan på omgivande landskap 
och dess kulturvärden bli stor trots att byggnadshöjden hålls nere något i planområdets syd-
västra del. I den sydöstra delen där högre byggnadshöjd tillåts riskerar påverkan på landskaps-
bilden att bli dramatisk. Även de stora sammanhängande byggnadsvolymerna kommer påverka 
landskapsbilden negativt. Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande med 
tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden. 

Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka kommun tar fram en landskapsutredning för att 
identifiera betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför 
framtida planering och byggande. 
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Övrigt
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen. 

Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget. 

Yttrande från lantmäteriet som bör beaktas

Synpunkter från lantmäteriet bör beaktas. Frågorna avser 

- Osäker gräns för kvartersmark

- Grundkarta

- Ersättning för upphävande av GA

- Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas

Övriga synpunkter från Trafikverket som bör beaktas 

Övriga synpunkter från Trafikverket bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Frågorna gäller 
exempelvis 

- Hållbarhetsfrågor

- Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik

- Finansieringsfrågor

- mm. 

Försvarsmakten

Länsstyrelsen har tillställt Försvarsmakten planförslaget. Försvarsmakten har ingen erinran. 

Civil luftfart

Samråd ska ske med berörda flygplatser inom 90 km radie från det objekt som är 20 meter över 
mark eller vattenytan som ska uppföras. Observera att det är varje flygplats för sig som är 
sakägare för sina flyghinderytor och in- och utflygningsvägar. 

Byggherren ska efterhöra om flyghinderanalys är nödvändigt för de fastigheter som är högre än 
20 meter över omgivande mark hos Luftfartsverket (LFV). Om flyghinderanalysen innehåller 
anmärkningar ska dessa åtgärdas innan bygglov beviljas. Är anmärkningarna av en sådan natur 
att de inte kan åtgärdas får bygglov inte beviljas. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Cecilia Engström med planarkitekt Anna Nilsson som 
föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia (utan bilaga) till:
SGI, sgi@swedgeo.se

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sgi@swedgeo.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:lantmateriet@lm.se
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 8 juli 2021 § 204 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 20 juli till 
27 augusti 2021. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande.  
Tidigare i planprocessen har detaljplanen skickats ut för samråd. Detta skedde under perioden 3 
november till 1 december 2021. Ett digitalt samrådsmöte ordnades 11 november 2020. I samrådsmötet 
deltog sex personer, förutom kommunens tjänstepersoner.   
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora och 
små verksamheter.  

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, 
påverkan på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på 
angränsande hästverksamhet. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär justeringar i plankarta och 
planbeskrivning, se specifikation på sista sidan i detta granskningsutlåtande. Framförda synpunkter har 
i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Eftersom revideringen inte innebär 
någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.  
Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts.  

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att prövas.  
Länsstyrelsen befarar att: 

• riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

• det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  

• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

• reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Riksintresse E6 
Trafikutredningen behöver kompletteras med åtgärder längs väg E6. Ett avtal med alla kommande 
vägåtgärder behöver vara klart innan planen antas. Se vidare yttrande från Trafikverket. 
Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö, MKN vatten och dagvattenhantering  
Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av dagvattenanläggningen som den beskrivs i 
dagvattenutrednigen inte är säkerställd i detaljplanen och det är därmed inte heller säkerställt att 
påverkan på Natura 2000-området undviks och att MKN inte påverkas negativt. 
Hälsa- och säkerhet – Buller 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare bör ange att det är ljudnivåerna i zon A på sid 33 i 
planbeskrivningen som gäller för det industribuller från detaljplaneområdet som når bostäder.  
Hälsa- och säkerhet – Risker 
Planhandlingen behöver säkerställa att skyddsåtgärder med anledning av närheten till rekommenderad 
led för farligt gods utförs.  
Råd om tillämpningen av PBL och MB 
Dagvattenanläggningar på kvartersmark 
Det saknas tillräckligt utrymme för de dagvattenanläggningar som rekommenderas i 
dagvattenutredningen.  
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Dagvattenanläggningar på allmän platsmark 
Länsstyrelsen ifrågasätter att ytor för dagvattenanläggningar kan kombineras med funktionen 
rekreationsområde. 
Eventuella dispenser från strandskyddet behöver vara avklarade innan detaljplanen antas. 
Kulturmiljö och landskapsbild 
Det är otydligt i planbeskrivningen vad bedömningen att konflikten med närliggande kulturvärden är 
liten baseras på. 
Eftersom den nya bebyggelsen inom planområdets södra del enligt planbeskrivningen bör utformas 
och gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse, bör detta regleras i detaljplanen genom 
lämpliga bestämmelser. Kommunen bör se över hur anpassningskravet i 2 kap 6 § PBL ska tillgodoses 
vad gäller anpassning till landskapsbild och till kulturvärden på platsen.  
Där miljökonsekvenserna beskrivs saknas koppling till de delar av miljömålet God bebyggd miljö som 
berör kulturmiljö. 
Tidigare synpunkter avseende konsekvenser för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i närområdet, exempelvis Kulla 1:73 och Kulla 1:4, kvarstår från samrådsyttrandet. 
Arkeologi 
Ur arkeologiskt hänseende vill Länsstyrelsen påminna om att de arkeologiska utredningar som utfördes 
2016 ej innefattade hela den yta som nu finns med i planbeskrivningen (se bifogad karta). Mot 
bakgrund av tidigare påträffade ytor med fornlämningar inom planområdet skall de två ytorna i södra 
delen av planområdet underkastas arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen. Ansökan 
om arkeologisk utredning söks hos Länsstyrelsen. 
Biotopskydd 
Kommunen bör säkerställa att biotopskyddsdispenser beviljas innan planen färdigställs och antas om 
planens genomförande är avhängigt att dispenserna beviljas. 
Naturvärden  
Mot bakgrund av naturvärdesinventeringen slutsatser är det rimligt att samtliga områden som är 
utpekade i inventeringen undantas från exploatering. Detta utöver de undantag som redan gjorts för att 
skydda naturvärden i detaljplanen. 
De hänsyn som behöver tas för en hållbar planering behöver tas i beslutet om detaljplan, inte skjutas på 
framtiden. 
Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen har i samrådet yttrat att åtminstone de identifierade naturvärdesområdena i 
naturvärdesinventeringen som kommer att påverkas av exploateringen ska inventeras med avseende på 
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arter som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade arter. Att någon sådan 
inventering utförts framgår inte av handlingarna. 
I planbeskrivningen på sidan 39 görs bedömningen att planen inte har ”någon större negativ påverkan 
på skyddade arter”. Eftersom kommunen även skriver att de gör bedömningen att ingen 
artskyddsdispens krävs säger de mellan raderna att ingen påverkan sker. Detta är dock aldrig uttryckt 
eller motiverat. Länsstyrelsen påminner att frånvaron av artobservationer i t ex artportalen inte betyder 
att det inte finns skyddsvärda arter i ett område, det kan lika gärna vara (eller kanske till och med 
troligare) att området inte är undersökt. Om fridlysta arter påverkas krävs en artskyddsdispens. 
Groddjursinventering 
Två våtmarker har inventerats med avseende på groddjur. I den ena av dammarna påträffades mindre 
vattensalamander och vanlig groda. Denna damm är undantagen exploatering då den ligger i allmän 
plats Natur. I den andra dammen, som också ingår i område 5 i naturvärdesinventeringen, påträffades 
inga groddjur. Då inga groddjur påträffats i dammen finns inga skäl för att den ska skyddas i 
detaljplanen utifrån den aspekten. Dammen och dess omgivning är dock utpekad i 
naturvärdesinventeringen utifrån dess värden i stort. 
Särskilt utpekade arter 
Arterna havsnejonöga, ål, lax och öring förväntas inte påverkas negativt om detaljplanen genomförs, 
under förutsättning att dagvattensystemet byggs ut som det beskrivs i dagvattenutredningen och att 
dagvattenanläggningarna utförs innan övrig exploatering inleds. Länsstyrelsen är dock tveksam om 
detaljplanen faktiskt säkerställer genomförandet av åtgärderna i dagvattenutredningen. 
Planbestämmelser 
Den planbestämmelse som införts om att 10 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig är en god 
ambition. Men bestämmelsen kan vara svår att följa upp. Bestämmelsen bör dock justeras som ett krav 
på varje fastighetsägare att inte hårdgöra 10 % av marken på fastigheten. 
Övrigt 
Synpunkt från lantmäteriet vilken avser ersättning för upphävande av GA bör beaktas.  

Kommentar: Angående riksintresse E6, se kommunens svar under punkt 3 Trafikverket.  
Genomförandet av åtgärder för dagvatten säkerställs genom att kommunen är huvudman för 
dagvatten. Ytorna avsedda för dagvattenhantering (Allmän plats natur) erbjuder tillräckligt 
utrymme för dagvattenanläggningar. Inför antagandet av detaljplanen har ytorna säkerställts 
med hjälp av en kompletterande dagvattenutredning där dagvattenflöden och ytor i plankartan 
har kontrollerats.  Planerade åtgärder följs även upp i samband med anmälan för 
dagvattenanläggning.  
Planbeskrivningen förtydligas enligt synpunkten om industribuller, så att det är tydligt att det är 
riktlinjerna för zon A som är aktuella i planområdet.  
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Plankartan kompletteras med krav på skyddsåtgärder avseende transportled för farligt gods 
enligt synpunkten. Bestämmelsen p har ändrats från att omfatta byggnad till att omfatta 
byggnadsverk. 
Dagvattenanläggningarna kommer att utformas som svackdiken så att de under stora delar av 
året är framkomliga för djur och människor. Dock är syftet med ytorna, som har användningen 
Allmän plats natur, primärt att möjliggöra för dagvattenanläggningar.  
Konsekvensbeskrivningen kompletteras med koppling till påverkan på kulturmiljö under 
rubriken God bebyggd miljö. Kommunen står fast vid sin avvägning att näringslivets intressen i 
detta området ska väga tyngre än intresset för kulturmiljö, och är medveten om att påverkan på 
kulturmiljön är negativ. 
Arkeologisk undersökning av de ytor som ännu ej inventerats kommer att utföras innan marken 
säljs.  
Planbeskrivningen har kompletterats med resultatet från naturvärdesinventeringen som utfördes 
våren 2021, samt information om hur utpekade förekomster påverkar detaljplanens utformning. 
Planområdet har besökts av biologer vid ett flertal tillfällen under planprojektet (2009, 2015, 
2020 och 2021) för att studera bl.a. naturmiljön. Under dessa fältbesök i området gjordes inga 
fynd av skyddade eller skyddsvärda arter. En del av anledningen till detta är att större delen av 
området utgörs av åker- och betesmark, samt igenväxande odlingsmark utan några högre 
naturvärden. Således bedöms förutsättningarna för skyddade eller skyddsvärda arter inte vara 
sådan att fördjupade artinventeringar bedömts behövas förutom för groddjur. Planområdet 
inventerades vid tre tillfällen under 2021 med avseende på groddjur. Slutsatsen från 
groddjursinventeringen var att med rätt utformning av dagvattendammar och grönytor inom 
planområdet, bedöms lämpliga livsmiljöer för groddjur kunna skapas vilket kan öka områdets 
värde för groddjur. 
Kommunen, som fastighetsägare, bygger ut dagvattenanläggningarna med utgångspunkt i 
framtagen dagvattenutredning och enligt gällande riktlinjer. Därigenom bedömer kommunen 
att genomförandet av åtgärderna säkerställs.  
Planbestämmelsen om genomsläpplighet har tagits bort av skälet att det är ett orimligt krav för 
den enskilde fastighetsägaren. Dagvattenutredningen har därför uppdaterats med nya siffror 
som utgår från ett scenario med 100% hårdgjord yta. Det är därmed upp till varje 
fastighetsägare att inför etablering lösa dagvattenhanteringen för den egna fastigheten, utifrån 
riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy.  

 
2. Lantmäteriet 
Merparten av Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. Lantmäteriet anser 
fortfarande att följande uppgifter bör kompletteras: 
Ersättning för upphävande av gemensamhetsanläggning 
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Om gemensamhetsanläggningarna Kulla ga:2 och ga:3 som en följd av planen behöver 
upphävas/minskas, beroende på hur framtida bebyggelse förläggs, ska enligt 40 a § anläggningslagen 
ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som 
deltagit i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 
ersättningsregler som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning 
upphävs/minskas i sin omfattning. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  
 

3. Trafikverket 
Hållbar planering  
Transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering.  
Trafikflöde  
Trafikverket noterar att programförslaget förväntas alstra över 15 000 fordonsrörelser/dygn enligt 
Trafikverkets trafikalstringstal. För att sätta denna trafikalstring i perspektiv är det lite fler fordon än 
vad som kör norrut på E6 idag.  
Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-/avfarter till E6.  
Trafikutredning  
Det är anmärkningsvärt hur hög trafikalstringen är i utredningen. Planområdet är stort med 50 % 
detaljplanelagt som detaljhandel, vilket medför att planens syfte verkar vara mer som ett 
handelsområde än ett verksamhetsområde.  
Trafikverket välkomnar kommunens uppdaterade trafikutredning (daterad 2021-03-02) och noterar att 
planförslaget kommer att ha en omfattande påverkan på väg E6, utpekat riksintresse.  
Trafikverket undrar om det finns ett skrivfel i formuleringen i kapitel 2.1 nulägets resealternativ, den 
norra vägen har högre hastighet medan den södra är längre men det står att båda ger ungefär samma 
restid.  
Det finns grova antaganden i samband med nybyggd väg. Trafikomfördelningar och ruttval känns 
osäkra. Trafikverket befarar att det gör det svårt att bedöma belastningen i korsningarna.  
Trafikverket vill uppmärksamma att den gällande basprogons är 2020-06-15 och bör används vid 
uppdateringarna av trafikutredningen.  
En utförlig trafikfördelningsanalys saknas i trafikutredningen. Det är oklart vad som händer om de 
flesta fordonen använder den nya anslutningen till Almedalsvägen. Även kapaciteten i korsningarna 
där tänkta alternativa vägar från och till planområdet ansluter till allmän väg behöver redovisas.  
Trafikverket anser att det är svårt att ge klartecken för att bygga utifrån den analys som gjorts. 
Utredningen anses inte tillräcklig för att kunna utgöra underlag till den omfattande exploatering som 
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föreslås. Men med mer noggranna bestämmelser om verksamhetstyper och mer exakta antaganden om 
ny väg så kanske går det att nå en lösning där vägnätet håller för belastningen.  
Föreslagna vägåtgärder  
För att det ska finnas alternativa vägar från planområdet är det viktigt att se vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att möjliggöra den lösning som presenterades i trafikutredningen. Åtgärderna måste vara 
med i planförslaget samt eventuella konsekvenser för omgivning (befintlig vägmiljö och boende) 
beroende på antagande av trafikfördelning som beräknas belasta anslutningen.  
Kommunen behöver förtydliggöra hur långt avfarten vid E6 från Göteborg ska delas i två körfält för att 
klara redovisade belastningsgrader utan sommartrafik.  
Avtal om föreslagna vägåtgärder  
Ett avtal av alla kommande vägåtgärder längs väg 905 och vid E6:s på- och avfarter måste vara 
påskrivet innan planförslaget kan antas.  
Sammanfattning  
Trafikverket anser att det är svårt att ge klartecken för att bygga utifrån den analys som gjorts. En 
utförlig trafikfördelningsanalys fattas i trafikutredningen.  
Kommunen måste förtyddliggöra vilka vägåtgärder som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten och 
framkomligheten längs väg E6, som är ett utpekat riksintresse för kommunikationer. Ett avtal av alla 
kommande vägåtgärder måste vara påskrivet innan planförslaget kan antas.  
Övrigt  
Trafikverket noterar att planförslaget inte i överensstämmer med gällande översiktsplan eftersom 
området ligger utanför utpekat utvecklingsområde för Frillesås. 

Kommentar: Trafikutredningen har reviderats utifrån synpunkterna. Det har gjorts en analys 
av mätdata samt känslighetsanalys i alstringsverktyget. Utredningen har kompletterats med 
slutsatser avseende kapacitet enligt tidigare utredning. Trafikmätning av två jämförbara 
verksamhetsområden, samt det befintliga verksamhetsområdet i södra delen av det planerade 
området inom föreslagen detaljplan, har utförts för att kunna se rimligheten i de höga siffror 
som alstringverktyget ger. Trafikmätningarna omräknat till detaljplanens område ger en 
betydligt lägre trafikalstring. Utifrån resonemanget ger trafikutredningen att det krävs en 
cirkulationsplats i korsningen Almedalsvägen och anslutningen med verksamhetsområdet, i 
övrigt krävs inga åtgärder på den statliga infrastrukturen. 

 
4. Räddningstjänsten 
 
 Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra planen. 
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5. Sveriges geotekniska institut 
 
SGI finner att våra rekommendationer har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar 
mot planförslaget. 

 

6. Varbergs kommun 
Varbergs kommun ser positivt på möjligheten av tillkomst till nya arbetstillfällen.  

Varbergs kommun ser ett värde i att den trafikutredning som görs för verksamhetsområdet omfattar ett 
större geografiskt område än den nuvarande genom även inbegripa Stråvalla och Löftaskog för att ge en 
bild av framtida trafikvolymer i dessa orter. Varbergs kommun är mån om att kunna erbjuda en trygg och 
säker trafik-och livsmiljö för kommuninvånarna och att det är viktigt att detta perspektiv fortsatt beaktas i 
den kommande processen kring det föreslagna verksamhetsområdet. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Göteborgsvägen, som sträcker sig genom Stråvalla och 
Löftaskog i Varbergs kommun, förväntas inte få större trafikmängder som en följd av denna 
detaljplan. Den tillkommande trafiken berör primärt området mellan planområdet och E6. 
 

Sakägare 
 
7. Fastighetsägare till Almedal 1:23 
Fastighetsägaren anser föreslagen nockhöjd om 30 meter på fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är olämplig. 
Ända insynen till fastigheten Almedal 1:23 är från Väg 905. Med föreslagen nockhöjd kommer den 
insynen och skyltläget försvinna. 
Byggnader på fastigheten Almedal 1:23 är ca 9 meter höga och av ovanstående skäl anser 
fastighetsägaren att en mer lämplig nockhöjd på fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är 12 meter, eller 
maximalt 15 meter. 
Obebyggd yta på Frillesås-Rya 4:17 bör göras så bred som möjligt mot fastigheten Almedal 1:23 för 
att förbättra skyltläget och insynen. 

Kommentar: Kommunen bedömer att insynen mellan väg 905 och fastigheten Almedal 1:23 
påverkas oavsett höjden på den föreslagna bebyggelsen. Placeringen av den planerade 
byggrätten begränsas av skyddsavstånd till väg 905, strandskyddsområde och ytor för 
dagvattenhantering längs diket väster om Frillesås-Rya 4:17. Kommunen kommer därför inte 
att begränsa byggrätten ytterligare inom fastigheten.  
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8. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:17 
Synpunkter på plankarta och bestämmelser; 
Beteckning m4 begränsar möjligheten att utnyttja byggrätt effektivt. Yrkar att bestämmelsen utgår. 
Plangränsen i förslaget innebär att en remsa av Frillesås-Rya 4:17 hamnar utanför planområdet och 
således inte löses in som naturmark. Då vi saknar åtkomst till den remsa som blir kvar yrkar vi på att 
kommunen löser in även denna remsa (markerad med rosa). 

 
Beteckning P – begränsar flexibilitet och det till problem vid bildande av nya fastigheter. Ibland vill 
man placera byggnader vägg i vägg på var sin sida fastighetsgränsen och det är tekniskt möjligt om 
man arbetar med brandskyddet. Denna skrivning gör det dock planstridigt och i princip omöjligt. Är 
det nödvändigt eller kan man hänvisa till en viss brandklassning istället kanske? 
Beteckning m1 och m2 – Något motsägelsefullt? Vad gäller (obrännbart eller EI30)? I övrigt hade man 
väl kunnat hänvisa till brandklass EI30 om byggnad placeras närmare än 4m från gräns, se kommentar 
ovan? 
Beteckning u – är inte detta en privat ledning? 
Övriga synpunkter; 
Är det en kapacitetsutredning eller trafikutredning som kommunen tagit fram? Vi kan inte se hur vår 
fastighet kommer att påverkas av hela vägens utbredning då trafikförslag brukar redovisa hela vägens 
utbredning/påverkan (diken, stödremsor, belysning t.ex. är brukligt att ingå då de tar plats i och runt 
vägen samt påverkar ”vår yta”). 
Vi efterfrågar också det exploateringsavtal som skall tecknas. 

Kommentar: Bestämmelsen att entréer och lastintag inte ska vetta mot trafikled för farligt 
gods, utgår från detaljplanen med hänvisning till att kravet endast berör kategori Väg-Hög, och 
inte, som gäller för Almedalsvägen, Väg-Låg.  
Marken väster om planområdesgränsen på Frillesås-Rya 4:17 tjänar inget syfte för detaljplanen 
vilket bidrar till att den har exkluderats från planområdet. Kommunen har ingen skyldighet att 
lösa in mark som inte är lämplig för planläggning. I övrigt har denna fråga bäring på 
genomförandefrågor snarare än detaljplanens utformning.  
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Angående synpunkten om den generella bestämmelsen att byggnader ska placeras med 4 
meters avstånd till fastighetsgräns. Bestämmelsen skrivs om för att vara mer ändamålsenlig. I 
den nya formuleringen får byggnad sammanbyggas i fastighetsgräns eller, om den är 
friliggande hålla ett avstånd om 4 meter till fastighetsgräns.    
Bestämmelserna har reviderats för att inte stå i konflikt med varandra. Brandklass EI30 gäller 
mellan 15 och 30 meter från leden, och obrännbart material gäller mellan 30 och 50 meter från 
leden.  
Bestämmelsen u tas bort ur plankartan. De ledningar som var den ursprungliga anledningen till 
u-området är inte längre i bruk, enligt Skanova. 
Utredningen kring trafik är en kapacitetsutredning för olika korsningspunkter. Vägområdet i 
detaljplanen omfattar det område som krävs för cirkulationen och vägen.  
 

9. Fastighetsägare till Kulla 1:73 
Fastighetsägarna anser att kommunen inte tagit hänsyn till synpunkter lämnade under samrådet. 
Planförslaget kommer få negativa effekter inte bara på deras fastighet utan även för Frillesås, 
Kungsbacka kommun och region Halland. Kommunen har möjlighet att skapa ett industriområde som 
kan ge mindre påverkan och samtidigt vara en tillgång. Fastighetsägaren anser därför att planen 
behöver ändras. Bilagt till yttrandet finns en kulturmiljöutredning för fastigheten Kulla 1:73 för att ge 
en bild av vilka värden som kan gå förlorade. 
 
Området har redan ett värde för människor 
Samhällsbyggnadskontoret hävdar att marken nyttjas restriktivt. Detta stämmer inte utan området har 
stort värde då det nyttjas för hästridning, jakt, bete, vallodling samt av boenden. Alla önskar att kunna 
fortsätta med dessa aktiviteter och även behålla sina verksamheter vilket inte kommer vara möjligt 
enligt planförslaget. Fastighetsägaren menar att detta inte är skäl att planförslaget ska avvisas, men om 
planförslaget revideras kan visa av dessa aktiviteter och verksamheter fortsätta vilket vore rimligt. 
 
En bit av Hallands historia är hotad 
Fastighetsägaren hänvisar till länsstyrelsens samrådsyttrande gällande Kulla 1:73 kulturhistoriska 
betydelse. En antikvarie har redogjort att en av byggnaderna inom fastigheten utförts enligt 
mesulakonstruktion. Denna konstruktion är ovanlig och har inte använts sedan mitten på 1800-talet 
och troligtvis endast fyra byggnader i Halland som uppförts enligt konstruktionen. Fastighetsägaren 
vill restaurera byggnaden och möjliggöra för kaféverksamhet vilket nu påverkas negativt av 
planförslaget. 
 
Otydlig agenda 
Länsstyrelsen har efterlyst att en modellering görs av planerad bebyggelse för att tydliggöra påverkan 
på omgivningen. Här har kommunen svarat att näringslivets intressen ska ges företräde då området 
anses vara strategiskt viktigt och att det därför inte går att undvika en negativ påverkan på bland annat 
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kulturmiljön. Ansvariga för planförslaget behöver tydliggöra vad planförslagets mål är. 12 meter höga 
byggnader i närheten av kulturmiljön har tydliga negativa effekter, vilket Kungsbacka kommun själva 
håller med om. Därför behöver inblandade skapa sig en tydlig bild av den faktiska påverkan av 
planförslaget för att kunna fatta rätt beslut. Utan en modell av planerad bebyggelse kan inte politiker 
som ska besluta om planförslaget bilda sig en uppfattning av planförslagets påverkan. Att neka denna 
möjlighet är ett allvarligt misstag och bör därför åtgärdas. 
 
Flera alternativ 
Fastighetsägaren förkastar nollalternativet och menar att det finns flera olika möjligheter om 
planförslaget inte skulle bli av. Exempelvis skulle planförslaget kunna minskas ned och samtidigt 
utveckla andra platser i kommunen. Det är effektivare att placeras all verksamhet på en plats men 
området men människor bor och verkar här idag. Det är möjligt att minska påverkan och skapa ett mer 
rättvist förslag. 
 
En positiv utveckling är redan på gång 
Samhällsbyggnadskontoret påstår att området är övervuxet och oönskat. Anledningen till att så är fallet 
beror på att kommunen inte omhändertagit området. Området har utvecklats de senaste åren med hjälp 
av boende I området. Fastighetsägarens planer på att utveckla gården riskeras nu av planförslaget. 
Därför vill fastighetsägaren att planområdet minskas ned och därmed möjliggör för boende I området 
att fortsätta den positiva utvecklingen av området. 
 
Fastighetsägaren lämnar följande förslag på ändringar:  
 

1. Behåll möjligheten att använda området för jakt, ridning och höodling. Detta skulle vara 
fortsatt värdefullt för lokalsamhället. Det skulle också bidra till att kraftigt minska de negativa 
visuella effekterna på omgivningen och behålla öppna vyer över den skogbevuxna kullen som 
annars skulle vara helt dold av så stora byggnader. Behåll tillgången till grusvägen så att 
lokalbefolkningen fortsatt kan nå skogen norr om planområdet. Detta område är också ett av 
mycket få stora platta områden där man kan galoppera till häst och används regelbundet för 
detta. 

2. Mot bakgrund av det kulturhistoriska värdet i Kulla 1:73 föreslår vi att avståndet mellan dessa 
byggnader och det föreslagna Z-området ökas med ytterligare 15-20 meter. Tolv meters höjd är 
också överdriven när man placerar industribyggnader direkt intill befintliga bostäder, särskilt 
två kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tolv meter motsvarar en byggnad med tre våningar, 
vi föreslår tvåvåningshus eller cirka åtta meter i höjd för Z-området. 

3. Man bör fortsatt kunna röra sig genom området till häst för att ta sig vidare mot andra 
ridområden. Genom att skapa en säker passage över den nya huvudgatan kan detta göras 
fortsatt möjligt.  
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Till ovanstående yttrande har bilagts en kulturhistorisk utredning för fastigheten Kulla 1:73 med 
omgivningar. Utredningen innehåller en beskrivning av byggnaderna och miljöerna, samt en 
kulturhistorisk värdering med förslag på områden att fördjupa kunskapen om.  

 
Kommentar: Kommunen står fast vid sin ståndpunkt att området är en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. Området 
är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på landskapsbilden i 
den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att näringslivets intressen ska 
prioriteras i området, och att den negativa påverkan som föreslagen bebyggelse har på 
landskapsbilden och dagens möjligheter till ridning i området, i detta sammanhang är sekundär.  
12 meters nockhöjd inom ”Z-området” är en ändamålsenlig bestämmelse, som möjliggör för 
den typ av verksamheter som kommunen vill göra det möjligt för att etablera sig på platsen. 
Planhandlingarna förtydligas med detta syfte, som gäller vid sidan av syftet att anpassa till 
omgivande bebyggelsestruktur.  
Kommunen anser att det fortsatt går att ta sig genom planområdet på häst. NATUR-marken 
längs diket i nordväst är tilltagen för att möjliggöra passage. I övrigt ska man fortsatt kunna 
rida längs Rya industriväg, vars trafikflöde förväntas minska på grund av att delar av trafiken 
framledes kommer att styras mot Almedalsvägen via den nya huvudgatan genom området. 
Detaljplanen reglerar inte möjligheten att uppföra trafiksäker passage över den nya gatan.  
 

10. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 3:124 
Samrådsredogörelse 
I huvudsak kvarstår våra synpunkter. Vi utvecklar i övrigt punkt för punkt kommunens 
bemötande. 
 
Skrämmande okunskap 
Fastighetsägaren anser att Kungsbacka kommun saknar kunskap om äng och åker. Ängar kan vara av 
olika slag men genomgående har de hög biologisk mångfald och är hotade. Det som finns på platsen är 
åker vilken används för foder, hö och ensilage samt bete, vilket är betydelsefullt för verksamheten.  
 
Ridvägar 
Konflikterna med bilister och andra trafikanter ökar. Därför är det olämpligt att hänvisa till 
allmänna vägar. Att trafiken förväntas minska är inget bra argument. Verkligheten ser ofta 
annorlunda ut än den som planeras. Det är inte planerat någon gång/cykelväg utmed Frillesåsvägen så 
där är inte någon säker väg att rida på, särskilt inte när trafiken troligtvis kommer att öka på den vägen. 
På norra sidan av området så finns Almedalsvägen och den är heller inte säker att rida på. 
 
Konflikter mellan bilister och andra trafikanter ökar och det är därför fel att hänvisa ryttare till 
allmänna vägar, speciellt med tanke på troliga trafikökningar. Hästar och ryttare behöver omväxling 
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och orutinerade ekipage behöver också kunna få detta. Hästar är flyktdjur varför man försöker hålla sig 
borta från större vägar. 
 
Buller 
Buller påverkar möjligheten till undervisning av ekipage då kommunikation är en betydande del 
mellan ryttare och instruktör. Det är viktigt att inte bara hänvisa till genomsnittsvärden utan även 
monomenta värden. Att kommunen hänvisar att man får klaga vid störande ljud är inte hållbart. Det 
vore bättre att istället förebygga. Det finns inte dokumenterat vad som dämpar buller bäst och att inte 
hänvisa till vetenskapliga källor skapar ingen trovärdighet. Det framgår heller inte hur eventuella gröna 
tak och väggar ska fungera vintertid.  
 
Företagsskada 
Planförslaget påverkar fastighetsägarens näringsverksamhet negativt och även eventuell expansion 
vilket kan skapa ekonomiska problem. Det framgår inte hur kommunen tänkt kompensera 
fastighetsägaren. Tydligen ingår inte fastighetsägarens verksamhet i kommunens mål om att uppnå 
Västsveriges bästa företagsklimat. 
 
Jordbruksmark 
Det är tydligt att kommunen anser att Livsmedelsstrategin är till intet förpliktande. Följande skrivning 
finns i Miljöbalken: Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av 
naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Betydande miljöpåverkan 
Kungsbacka kommun medger att planförslaget kommer få en negativ påverkan på landskapsbilden. 
Det är inte acceptabelt att kommunen fortsätter denna utveckling med att konvertera odlingslandskap 
till industri. En god miljö är av stor vikt för alla. 
 
Dagvattenhantering 
Fastighetsägaren saknar svar på hur dagvatten kommer påverka deras fastighet. Med 
klimatförändringar kommer regnen att öka vilket fastighetsägarens dränering ska ta hand om. Vidare 
frågar sig fastighetsägaren varför de inte blivit kontaktade gällande dagvattenhantering. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Fastighetsägaren instämmer i länsstyrelsen Hallands yttrande om buller, miljökvalitetsnormer, 
dagvattenhantering samt byggnadshöjder och placering avseende landskapsbild. 
 
Trafikverkets bedömning 
Det är diametralt skilda åsikter om trafiklösningarna. Vi litar mer på expertmyndigheten än 
Kungsbacka kommun.  
 
Slutsats 
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Detaljplaneförslaget innebär stor skada för oss: 
• Hur kommer buller att påverka oss? I dagsläget påverkar befintlig industrifastighet oss 
negativt. 
• Förlust av förhållandevis säkra ridvägar. 
• Helt förändrat landskap med höga byggnader. 20 meters nockhöjd är betydande i ett 
öppet landskap. 
• Vi har inte blivit kontaktade angående dagvattenhanteringen. 
• Vår verksamhet skadas ekonomiskt. 
Vi kan inte ställa oss bakom förslaget i dess nuvarande omfattning. 

Kommentar:  Kommunen har inte skyldigheten att ordna ridvägar. Det kommer att vara 
möjligt att rida inom områden utpekade som allmän plats NATUR.  
 Det finns inga bullerkrav för ridverksamhet utomhus. När kommunen tar fram en detaljplan 
förhåller kommunen sig till gällande regler och värden. 
Gällande det relativt nyligen uppförda ridhuset vill kommunen påminna om att planområdet, 
varit utpekat som intressant för verksamheter sedan 2009, i dokumentet Ny mark för 
näringslivet. Därefter har planprogram tagits fram, 2016. 
Det är kommunens skyldighet att omhänderta det dagvatten som kommer från planområdet. 
Dagvattenutredningen har kompletterats efter granskning bland annat i syfte att säkerställa att 
dagvattnet omhändertas på rätt ställe. Den naturliga rinnvägen från planområdet sträcker sig 
över fastigheten Frillesås-Rya 3:124, varför kommunen ser behovet av att säkerställa avledning 
av dagvatten med hjälp av ledningar genom den norra delen av denna fastighet. Detta 
möjliggörs med ledningsrätt. 
 

Organisationer och föreningar 
 
11. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland anser att kommunen bör minska påverkan på landskapet och kulturvärden trots att 
kommunen påpekat att näringslivets intressen ska prioriteras. 
Husens höjder  
Det saknas visualiseringar över hur landskapet förändras med bebyggelse på 12-30 meter. Det är 
anmärkningsvärt med tanke på områdets storlek samt närheten till bebyggda miljöer. Föreslagen 
nockhöjd avviker från befintlig bebyggelse och får sannolikt stor negativ påverkan på landskapsbilden. 
De problem som uppstår med en sänkning av nockhöjden ska vägas mot den minskade negativa 
påverkan på omgivningen. För att minska påverkan på kulturmiljön bör nockhöjden sänkas till 16 
meter (eller mindre) för byggrätter som ligger mot Frillesås Kulla 1:73. 
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Natur  
Användningen Natur skulle kunna utgöra en viktig avgränsning mellan kulturhistorisk bebyggelse och 
ny bebyggelse. I planbeskrivningen bör det därför förtydligas och kompletteras så att det framgår att 
syftet med användningen även är att skapa avgränsningar mellan exploatering och kulturmiljö. Med 
hänsyn till närheten till Frillesås Kulla 1:73 bör användningen Natur breddas intill användningen Z.  
Utformning av ny bebyggelse  
I planbeskrivningen står det att det är önskvärt om bebyggelse inom användningen Z avgränsas visuellt 
mot befintligt verksamhetsområde i väster som saknar estetiska värden och utformas och gestaltas så 
den anknyter till befintlig bebyggelse. Det är oklart vilken bebyggelse som avses och om anpassningen 
ska göras till bebyggelsen i väst som saknar estetiska värden. Anpassning bör snarare göras till 
bebyggelse med kvaliteter såsom den kulturhistoriska bebyggelsen i öster. Det anges att syftet med 
bestämmelsen om minst 12 graders taklutning är att efterlikna gårdsmiljöernas bebyggelse. Det är dock 
för flackt för att uppnå syftet. 
Skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
Vi instämmer i Länsstyrelsens synpunkt att kommunen i sitt planarbete bör se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där förse 
dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Kommentar: Kommunen anser att tillräcklig hänsyn till kulturmiljön har tagits i och med 
sänkning till 20 meter inom en zon av 200 meter från bostadshus generellt. 
Användningen NATUR har tagits bort närmast Kulla 1:73 eftersom det inte tjänar något syfte 
för detaljplanen. Zonerna närmast Kulla 1:73, som tidigare var NATUR lämnas ej planlagd för 
att öka möjligheten att arrendera marken för enskilt bruk. Kommunen bedömer att detta skapar 
en bättre förutsättning för avskärmande och omhändertagen vegetation. 
 

11. Lantbrukarnas riksförbund 
Inledning  
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att Kungsbacka kommun inte tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter när det gäller areella näringar.  
Miljökonsekvensutredning  
I miljökonsekvensutredningen beskrivs att jordbruksmark har ett stort värde för livsmedelsproduktion 
och att detta värde kommer öka till följd av globala klimatförändringar. Med planförslaget kommer 
cirka 20 hektar jordbruksmark försvinna. Det finns även en risk att kvarvarande jordbruksmark som 
angränsar till planområdet försvinner till följd av minskad lönsamhet.  
Planförslaget innebär därmed en konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock i sin 
lokaliseringsutredning bedömt att planerat verksamhetsområde är av väsentligt samhällsintresse då det 
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skapar fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommunen, 
vilket motiverar att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Ovanstående visar att kommunen inte förstår vikten av bevarad jordbruksmark. Kommunen beskriver 
inte hur detta påverkar framtida livsmedelsförsörjning vilket måste besvaras. 
Planförslaget beräknas minska närsaltsbelastningen från området, med föreslagen dagvattenhantering, 
jämfört med idag, vilket bidrar något till att förbättra vattenkvaliteten i recipienterna. Det har blivit ett 
argument att asfaltering är positivt för att minska läckage av näringsämnen. Vid exploatering tas 
matjord med växtnäring bort vilket måste anses vara betydande miljöpåverkan. Det är förvånande att 
asfaltering anses bättre för miljön än att bruka jorden med moderna metoder. 
Jordbruksmark  

Så här formulerar sig regeringen:  

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som 
omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.  

Detta måste innebära att även kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark.  

Betydande miljöpåverkan  

I handlingen vidgås att landskapsbilden kommer att påverkas negativt. Kungsbacka kommun har redan 
förvandlat många betydande odlingslandskap till industriområden. Det är i LRFs ögon inte acceptabelt att 
fortsätta denna negativa utveckling.  

Befintlig näringsverksamhet  

Som det är inritat med byggnader i förslaget kommer den hästanknutna lantbruksverksamheten att påverkas 
negativt. Därtill kommer Frillesås rid-och körklubb att få försämrade möjligheter till uteritt och expansion.  

Hästverksamhet är en viktig del för att behålla det öppna landskapet men även för biologisk mångfald. 
Hästen betar på annat vis än kor och får samt väljer till del andra växter.  

Övrigt  

LRFs övriga synpunkter kvarstår från förra yttrandet.  

Yrkande  

LRF Kungsbacka motsätter sig å det bestämdaste planförslaget.  

Kommentar: I den kommunövergripande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 9 
november 2021, men som ännu inte vunnit laga kraft, är området utpekat som utvecklingsområde 
för verksamheter. Detta innebär att samtidigt som kommunen pekar ut var det är möjligt att bygga 
på jordbruksmark så pekas även den jordbruksmark ut, som inte ska bebyggas, med skälet att 
kommunen måste tillgodose framtida livsmedelsförsörjning. Med stöd av den nya översiktsplanen, 
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dokumentet Ny mark för näringslivet samt planprogram för Rya verksamhetsområde gör 
kommunen avvägningen att det aktuella området lämpar sig väl att bebygga, på bekostnad av 
jordbruksmarken.  

Att närsaltsbelastningen minskar till konsekvens av att jordbruksmark ersätts med verksamheter 
och hårdgjord yta är ett konstaterande, inte en åsikt från kommunen. 

Kommunens är medveten om att flera värden påverkas negativt i och med det aktuella 
detaljplaneförslaget. Kommunen ser samtidigt flera positiva effekter av att kunna erbjuda 
näringslivet mark i det här läget, bland annat arbetsplatser lokalt i Frillesås och ökat 
kundunderlag till lokala restauranter. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en mer levande 
tätort. 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder  
  
12. Teknik 
I planprogrammet och i samrådet för detaljplanen beskriver Teknik att gång- och cykelvägen vid Frillesås 
skola borde förlängas österut till verksamhetsområdet, för att uppnå god standard, och att det är den bästa 
lösningen.  
Kungsbacka Bredbandsnät kommer att bygga ut fibernätet inom verksamhetsområdet för att möjliggöra 
anslutning för verksamheterna.  
Teknik behöver kompenseras i framtida budget för utökat driftområde och därmed kostnader för drift och 
underhåll av de allmänna platserna, gata, natur och park.  
I övrigt har Teknik deltagit i planarbetet och har inget ytterligare att erinra.  
 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 

13. Miljö & Hälsoskydd 
Buller från nya verksamheter inom detaljplaneområdet 
Verksamheter som medges bygglov för nyetablering i planområdet får inte ge upphov till 
bullerstörning för omgivningen. Bygglov bör därför inte medges för verksamheter som ger upphov till 
buller vid befintliga närliggande bostäder, som överskrider någon av gällande riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå på: 

• 50 dBA dagtid 
• 45 dBA kvällstid och helger 
• 40 dBA nattetid 

Eller för maximal ljudnivå nattetid överskrider 55 dBA. 
Miljö & Hälsoskydd oroas över att det inte blir tydligt för dem som läser plankartan vilka bullervärden 
som gäller, om de endast beskrivs i planbeskrivningen. 
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Trafikbuller 
Bostäder som enligt redovisade trafikbullerberäkningar förväntas få ljudnivåer som överskrider 
gällande riktvärden för trafikbuller på 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad eller 70 dBA maximal nivå 
vid uteplats, till följd av planens genomförande, bör få bullerskydd som gör att gällande riktvärden 
klaras. Detta gäller främst bostadshus längs Frillesåsvägen väster om E6. Utförliga bullerberäkningar 
och specifik trafikbullerutredning saknas för bostadshus nordöst om korsningen mellan Frillesåsvägen 
och Rya Industriväg och detta behöver genomföras innan behovet av bullerskydd kan bedömas. Det 
finns dock klara indikationer i redovisat underlag på att bullerskydd behövs för åtminstone delar av 
dessa sträckor. 

Kommentar: Det är ännu inte känt vilka typer av verksamheter som kommer att etablera sig på 
platsen. Att göra en bedömning av omgivningspåverkan är därför osäkert i det här läget. Av 
denna anledning hänskjuts prövning av bullerpåverkan vid bygglovförfarandet, och riktlinjerna 
är beskrivna i planbeskrivningen.  
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att underlaget rörande buller är tillräckligt för att kunna 
anta detaljplanen.  

Dagvatten 
VA- och dagvattenutredningen, reviderad version 2021-04-23, visar att rening av dagvattnet inom 
planområdet kan ske till den grad att miljökvalitetsnormen för vatten inte äventyras. När utredningen 
gjordes fanns inte detaljerad information om vilka verksamheter som kommer etableras. Vissa 
verksamheter kan tillföra mer föroreningar än vad som tagits med i nuvarande utredning vilket kan 
betyda att ytterligare utredningar med avseende på dagvatten kan behövas. Förslaget till 
dagvattenhantering inom planområdet är mycket komplext. Det finns flera utmaningar med 
dagvattenhanteringen i planen som till exempel en hög grundvattennivå, höjdsättning i området, fem 
olika avrinningsområden inom samma detaljplan samt kommunens önskemål att leda stora delar av 
dagvattnet norrut till Vendelsöarkipelagen. Uppföljning av åtgärderna behövs efter utförande för att 
säkerställa att reningen är tillräcklig och att miljökvalitetsnormen för vatten inte äventyras. 
På sidan 40 i planbeskrivningen står: ”Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska och 
kemiska statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status uppnås i 
vattenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening av dagvatten”. 
Detta tyder på att det ”valda dagvattensystemets” rening behöver följas upp. 
För att underlätta uppföljning kan det vara bra att uppge värden på halter och mängder som tillåts 
släppas ut med dagvattnet. Ansvaret, så som Miljö & Hälsoskydd ser det, för uppföljningen ligger på 
den som utför åtgärden, dvs kommunen. 
I planbeskrivningen (sidan 52) anges att ”All fördröjning av dagvatten från verksamhetslokaler och 
parkeringsanläggningar ska ordnas inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna 
dagvattennätet. Fastighetsägaren är skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten 
inom respektive fastighet. Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom 
planområdet. I naturmarken i västra delen av planområdet kommer kommunen att anlägga ett 
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svackdike för fördröjning av det vatten som sedan släps ut i dikningsföretaget enligt andelstal. 
Kommunen kommer att lägga om en dagvattenledning i planområdets södra del för att möjliggöra för 
ytterligare byggbar mark.” 
Kommunens dagvattenanläggningar i samtliga delområden bör iordningställas i god tid innan 
fastighetsägare/verksamhetsutövare ansluter sitt dagvatten efter separat fördröjning inom 
kvartersmarken. Vissa av utredningens förslag till anläggningsyta för dagvatten återspeglas inte i 
plankartan, tex för delområde 1. 
Fortfarande är förklaringen till plankartan, planbeskrivningen sidan 35, missvisande. Där står: 
NATUR, naturområde, syftet med bestämmelsen är att skapa möjlighet till rekreation och ge 
allmänheten men även djurlivet att passera genom området. Ska även ge utrymme för 
dagvattenhantering”. Av dagvattenutredningen verkar all föreslagen yta behövas för 
dagvattenanläggning inom delområdena. 

Kommentar: Åtgärder för rening av dagvatten säkras genom ansökan om 
dagvattenanläggning. Förvaltningen för teknik ställer krav på rening och fördröjning i 
kommunens dagvattenpolicy.  
Dagvattenutredningen har kompletterats efter granskningen så att kartorna ska visa korrekt 
placering och utbredning av dagvattenanläggningarna.  
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadsordningen av kommunens och verksamhetsutövarnas 
dagvattenanläggningar. Detta hanteras däremot i exploateringsavtalet. 
Dagvattenanläggningarna kommer att utformas som svackdiken, vilket innebär att de under 
stora delar av året kommer att vara tillgängliga för passage för djur och människor. Ytan 
närmast det befintliga diket längs planområdets nordvästra gräns är avsett som Allmän plats – 
Natur. Denna yta är väl tilltagen för att rymma både ett svackdike och plan mark, här finns 
möjligheten att röra sig även när svackdiket är vattenfyllt.  
 

14. Kultur & Fritid 
Kulturmiljö  
Förvaltningen för Kultur och Fritid får instämma med Länsstyrelsens och Kulturmiljö Hallands svar i 
samrådsskedet att en utredning kring hur de kulturhistoriska värdena och landskapsbilden påverkas, 
bör tas fram. En visualisering kring byggnadshöjder och placering i landskapet kan ge riktlinjer och 
vägledning till hur de stora byggnadsvolymerna kan placeras i förhållande till befintlig bebyggelse och 
landskapets topografi för att i möjligaste mån begränsa de stora negativa effekterna. Även om 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att näringslivets intressen ska prioriteras i området, kan en sådan 
studie ge stöd och underlag till hur olika alternativ av ny bebyggelse kan få en mer gynnsam effekt på 
till exempel siktlinjer, utblickar samt att dämpa den kraftiga kontrast som de stora byggnads-
volymerna får i förhållande till befintlig bebyggelse.  
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Trygghet  
Närheten till E6 är en tillgång men kan utifrån ett brottsförebyggande perspektiv också bli 
problematiskt eftersom gärningsperson snabbt kan ta sig till och från platsen. I perioder har 
verksamhetsområden/industriområden i Kungsbacka som ligger nära E6 varit utsatta för olika former 
av brottslighet. Stöld ur eller från lastbil, släp eller liknade kopplat till yrkesmässig trafik har ökat 
markant under 2020. Flest stölder har skett från lastbilar med kapell som är lätta att skära sönder för att 
komma åt gods. Beroende på vilka verksamheter som kommer befinna sig på området är det viktigt att 
ta till riktade brottsförebyggande åtgärder som verksamheter olika tider på dygnet, att området är 
öppet, överblickbart och har god belysning samt att eventuella ställplatser för lastbilar utformas på ett 
tryggt och säkert sätt.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret bedömer att möjligheten att kunna erbjuda mark för 
storskaliga verksamheter inom kommunen är av stor vikt. Detta område har med sin stora 
sammanhängande yta goda förutsättningar för denna typ av etableringar. Byggnaderna kommer 
ofrånkomligen att göra intrång på landskapsbild och kulturmiljö. Samhällsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att det av detta skäl inte är skäligt att bekosta en utredning som identifierar 
exakt hur den negativa påverkan ter sig. 
Synpunkten rörande trygghet noteras och tas med till detaljplanens genomförande.  
 

Övriga 
 
15. Boende i Frillesås 
Yttrande part är positiv till att kommunen försöker skapa ett verksamhetsområde i Frillesås, vilket ger 
arbetstillfällen och möjlighet för lokala verksamheter att utvecklas. Det finns dock ett par frågetecken 
och potentiella brister som bör påpekas. 
Ingen fördjupad översiktsplan har föregått en samhällsomvandlande detaljplan 
Planförslaget har tagits fram utan en fördjupad översiktsplan som klarlägger gränser för verksamheter, 
bostäder och vilka områden som är viktiga för kultur- och jordbrukslandskapet. I förslag till ny 
översiktsplan för Kungsbacka kommun har området lagts till i slutskedet men saknar precision. Det 
verkar som att prioriteringen är att låta Frillesås stanna av vid Almedalsvägen än att skapa en 
långsiktigt fungerande plan för dess utveckling. I planförslaget och översiktsplanen antyds att 
verksamhetsområdet kommer fortsätta utvecklas västerut, trots risk för konflikt med kommande 
bostadsområden och idrottsplats samt hästverksamhet. Det hela verkar ogenomtänkt när det finns 
bättre potential österut mot E6. 
Transportintensiv verksamhet och miljölagstiftningen 
Planförslaget ska möjliggöra för transportintensiv verksamhet. Trots det har transporter via järnväg 
valts bort. Det belyses varken i planhandlingarna eller i dess underlag. Sedan tidigare har Benders 
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efterfrågat industritåg. Det verkar därför att vissa verksamheters behov är viktigare än annan. 
Planförslaget bör förses med ett järnvägsreservat enligt bifogad karta. 
Höjder 
Höjden på föreslagen bebyggelse är inte anpassad till omgivningen. Höjderna i landskapet ligger 12-20 
meter över den allmänna marknivån på +12,5 meter. Högsta nockhöjd i anslutning till Kohagsberget 
bör vara 20 meter och 12 meter mot bergsklacken intill Frillesås Kulla 1:73. Högre byggnader bör 
placeras närmare E6 intill befintlig industri och söder om Frillesåsvägen där de bättre smälter in i 
omgivningen. 
Bredd av olika verksamheter ingår inte i planförslaget 
Om tanken inte är att åstadkomma en soptipp eller utpräglad tillverkningsindustri bör planförslaget 
tillåta viss mängd handel och kontor, åtminstone i anslutning till Almedalsvägen och/eller i anslutning 
till Rya industriväg. På sikt kan området även dra till sig handelsverksamheter och kontor i anslutning 
till industri. Det nämns inte i planförslaget trots att kommunen bör vara medvetna om att diversifierad 
verksamhet idag förekommer i industriområden. 
Kulturmiljö 
Planförslaget angränsar till en unik och känslig kulturmiljö kring den bevarade och historiska byn 
Kulla Kronohemman. I planförslaget har detta inte utretts och heller inte tagit hänsyn till 
bebyggelsemiljön. Det är väsentligt för kontinuiteten i samhället att en så pass välbevarad 
bebyggelsestruktur och i synnerhet de gårdar, såsom Kulla 1:73, som finns kvar sedan innan 
skiftesreformerna på 1800-talet. Kronohemmanet har långa anor och det är sannolikt att det finns 
kontinuerlig bebyggelse på platsen sedan bronsåldern. 
Planområdet bör minskas så att Kulla Kronohemmans mark kan bevaras antingen genom 
detaljplanebestämmelser eller särskilda områdesbestämmelser (se bilaga Kulturhistorisk utredning 
Kulla 1:73). 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte hänsyn till bestämmelser i planförslaget. 
Planförslaget möjliggör för industri och återvinning och risken finns att hela området blir en stor 
soptipp. Intentionen är givetvis inte det men det är inte osannolikt. Om avsikten är att anlägga en 
storskalig återvinningsindustri och avfallsupplag bör det klargöras. Varken dagvattenutredningen eller 
i miljökonsekvensbeskrivningen har tagit hänsyn till detta. 
Sammanfattning 
- Förslaget har inte föregåtts av en fördjupad översiktsplanering för att klarlägga utvecklingen av 
lokalsamhället som helhet 
- Förslaget har heller inte genomfört en komplett miljökonsekvensbeskrivning utifrån nödvändiga 
parameterar enligt klimatlagstiftning samt enligt miljölagstiftning för de föreslagna verksamheterna. 
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- Förslaget tar inte hänsyn till omgivande unik kulturmiljö och är heller inte balanserat med avseende 
skala i den aktuella naturmiljön och odlingslandskapet. 
Till ovanstående yttrande har bilagts en kulturhistorisk utredning för fastigheten Kulla 1:73 med 
omgivningar. Utredningen innehåller en beskrivning av byggnaderna och miljöerna, samt en 
kulturhistorisk värdering med förslag på områden att fördjupa kunskapen om.  
 

Kommentar: Den kommunövergripande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 9 
november 2021, men som ännu ej vunnit laga kraft, anger att det nu aktuella planområdet ska 
nyttjas som mark för verksamheter.  
Den nya översiktsplanen och detaljplanen stämmer överens med varandra avseende slutsatsen 
att detta större sammanhängande område är en bra lokalisering för ett nytt verksamhetsområde.  
Önskan om industritåg till befintlig betongindustri är inget som har kommit kommunen till 
kännedom inom ramen för planläggningen.  
Kommunen bedömer att de byggnader som planförslaget möjliggör kommer att göra intrång på 
landskapsbilden oavsett höjd. Nockhöjderna är något sänkta närmast befintlig 
bostadsbebyggelse.  
Handel och kontor påverkar trafikflödena mycket. Trafikutredningen visar att dessa typer av 
verksamheter inte går att möjliggöra inom området eftersom påverkan på motet vid E6 då blir 
för stor.  
Kommunen är medveten om att kulturmiljön i och omkring Kulla 1:73, påverkas negativt 
genom ett genomförande av detaljplanen. Kommunens ställningstagande är dock att 
näringslivets intressen ska prioriteras framför kulturmiljön i det här fallet. 
Planbeskrivningen kompletteras med mer information kring uppförande av återvinningscentral 
inom planområdet.  

 
16. Frillesås Rid- och körklubb  
Det framgår inte om vilken påverkan genomförandet av detaljplanen och efterföljande verksamheter 
kommer få på ridklubbens verksamhet och hästarnas hälsa. Vad händer om utbyggnaden skapar 
problem för verksamheten och vem tar ansvar för det? Damm och farliga ämnen får inte spridas till 
beteshagarna. 

 
Det är redan idag svårt för barn och ungdomar att ta sig genom området på grund av trafik och med 
ökad trafik kommer detta bli ännu svårare. 
 
Återvinningscentralen genererar störande buller och med planförslaget kommer ett ännu större område 
utsättas för eventuellt buller. 
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Kommentar: Det är de etablerande företagens ansvar att följa regler kring 
omgivningspåverkan.  
Den väg som är trafikerad idag väntas få en minskad andel tung trafik eftersom denna trafik i 
framtiden förväntas välja den genaste vägen till E6. Den genaste vägen till E6 kommer att vara 
norrut mot Almedalsvägen.  
Påverkan från planområdets kommande verksamheter på grannfastigheternas tamdjur kommer 
inte att utredas inom ramen för detaljplanearbetet.  
Om en återvinningscentral lokaliseras till området så kommer denna att omges av 
bullerskyddsåtgärder om bullernivåerna väntas överskrida riktlinjerna.  
 

17. Ellevio 
 Ellevio har inget nytt att tillägga.  
 
 
Ändringar 
 
Plankarta: 
Skyddsbestämmelserna med anledning av närhet till transportled för farligt gods är justerade. 
Bestämmelsen om 10% genomsläpplighet är borttagen.  
Bestämmelsen om 4 meter till fastighetsgräns har reviderats så att detaljplanen nu möjliggör sammanbyggnad i 
fastighetsgräns. 
U-område för allmänna ledningar utgår ur plankartan.  
Planområdet har minskats närmast fastigheten Kulla 1:73 så att NATUR-marken utgår. 
Planbeskrivning: 
Buller - förtydligande om att det är riktvärden för kategorin zon A som är aktuell inom planområdet.  
Komplettering av påverkan på kulturmiljö i konsekvensbeskrivningen.  
Kompletteringar med avseende på naturvärden och påverkan på dessa.  
Underlagen dagvattenutredning och trafikprognos har reviderats i syfte att säkerställa detaljplanens 
genomförbarhet.  
Syftet med utformningsbestämmelser i Z-området har förtydligats.  
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om föreslagen ÅVC i området.  
Grundkarta: 
Grundkartan har uppdaterats för att omfatta förändrade fastighetsgränser efter fastighetsbestämning som 
utfördes i maj 2021.  
 
 
Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav 

Verksamhetschef plan      Planarkitekt      
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Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, i Frillesås, 
Kungsbacka kommun 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma 
att prövas.  

Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 
Länsstyrelsen befarar att: 

• riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

• det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.  

• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

• reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

 
Riksintresse E6 
En utförlig trafikfördelningsanalys saknas i trafikutredningen. Kommunen behöver förtydliga 
vilka vägåtgärder som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten längs väg 
E6 som är av riksintresse för kommunikationer. Ett avtal med alla kommande vägåtgärder 
behöver vara klart innan planen antas. Se vidare yttrande från Trafikverket. 
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Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö, MKN vatten och 
dagvattenhantering  
Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av dagvattenanläggningen som den beskrivs i 
dagvattenutrednigen inte är säkerställd i detaljplanen och det är därmed inte heller säkerställt att 
påverkan på Natura 2000-området undviks och att MKN inte påverkas negativt. 

I planbeskrivningen sägs följande: ”Planerad utbyggnad bedöms inte försämra den ekologiska 
och kemiska statusen i berörda vattenförekomster eller försvåra möjligheten att god status 
uppnås i vattenförekomsterna, under förutsättning att valt dagvattensystem ger tillräcklig rening 
av dagvatten.” (sidan 40). På sidan 29 slår planbeskrivningen fast att ”utbyggnaden av 
planområdet ämnar att följa utredningens rekommendationer.” 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att om dagvattenutredningens rekommendationer följs så 
klaras MKN för vatten, liksom att påverkan på Natura 2000-området Vendelsöarkipelagen 
undviks. Dessutom minskar riskerna att känsliga arter som lax, öring, ål och havsnejonöga 
påverkas på ett sätt som gör att riskerna för påverkan kan accepteras. 

Hela resonemanget i detaljplanen bygger dock på att dagvattenutredningens åtgärder genomförs. 
Det finns inget annat resonemang kring hur påverkan på MKN och Natura 2000-området 
Vendelsö blir vid ett genomförande av detaljplanen. För att kommunen ska visa att MKN och 
Natura 2000-området inte påverkas måste genomförandet säkerställas i detaljplan, annars faller 
resonemanget. 

Länsstyrelsen kan inte se att de rekommendationer som finns i dagvattenutredningen är 
säkerställda i detaljplanen då ytorna för ändamålet inte finns avsatta. Illustrationskartan som 
finns i ärendet visar inte heller att dagvattenutredningens slutsatser är implementerade i 
detaljplanen. Det är viktigt att poängtera att rekommendationerna i dagvattenutredningen är 
både ytkrävande och platsspecifika. Det går inte lättvindigt att flytta på åtgärdernas placering 
och att bygga dem mer yteffektivt är eventuellt inte genomförbart på grund av grundvatten-
nivåerna i området. Se även nedan under dagvatten. 

Det framgår av planbeskrivningen att fastighetsägaren ansvarar för utförande, kostnader samt 
framtida drift och underhåll vad gäller samtliga anläggningar inom kvartersmark ex 
dagvattenanläggningar. Om avsikten är att exempelvis ingå exploateringsavtal ska kommunen 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen (5 kap. 13 § PBL). Detta 
saknas i planhandlingarna.  

Hälsa- och säkerhet – Buller 
I samrådsredogörelsen sägs att planbeskrivningen har förtydligats enligt de rekommenderade 
riktvärden som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen anges följande ljudnivåer från industriverksamheter till 
bostäder: 50 dBA dagtid, 45dBA kvällstid, helg etc. och 40 dBA nattetid respektive maximal 
ljudnivå 55 dBA nattetid. På sid 33 i planbeskrivningen redovisas Boverkets vägledning om 
industribuller vid bostäder i zon A, zon B och zon C. Länsstyrelsen anser att kommunen 
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tydligare bör ange att det är ljudnivåerna i zon A på sid 33 i planbeskrivningen som gäller för 
det industribuller från detaljplaneområdet som når bostäder.  

Hälsa- och säkerhet – Risker 
Farligt gods 

Planområdet korsas i norra delen av Almedalsvägen, vilket är en rekommenderad led för farligt 
gods. Kommunen redogör i planbeskrivningen för hur risker med farligt gods ska hanteras och 
att Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen Hallands län 2011 ska följas. Kommunen beskriver 
att ingen bebyggelse ska tillåtas inom 15 meter från Almedalsvägen. Detta säkerställs dock inte 
i detaljplanen, vilket är nödvändigt. Bestämmelsen p - Byggnad ska placeras minst 15 meter 
från Almedalsvägens vägbana saknas söder om vägen. Dessutom omfattas endast ”byggnad”. 
Länsstyrelsen anser att kommunen istället bör använda prickmark med lydelsen att marken inte 
får förses med byggnadsverk. Dels är prickmarken tydligare på plankartan, dels omfattar 
byggnadsverk både ”byggnader” och ”andra anläggningar” 

Vidare saknas några skyddsåtgärder som inte alls är hanterade i planen: 

-Förhindra att vätska rinner in på området. Vid all byggnation inom 60 meter från farligt 
gods led ska området i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som 
motverkar spridning av vätska in på området.  

-Minska risken för punktering av tank. Vid all byggnation inom 60 meter från farligt gods 
led ska sidoområdet längs med leden utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen av 
ett avåkande fordon. (Detta kan delvis sammanfalla med Trafikverkets riktlinjer om 
vägars och gators utformning). 

-Förhindra mekanisk konflikt. För etablering 15-30 meter från farligt gods led ska 
åtgärder införas som förhindrar mekanisk konflikt. (Detta kan delvis sammanfalla med 
första punkten, förhindra att vätska rinner in på området). 

Råd om tillämpningen av PBL och MB 
Dagvatten 
Dagvattenanläggningar på kvartersmark 

Stora delar av föreslagen dagvattenhanering inom delområde 1 i dagvattenutredningen ligger på 
kvartersmark utan erforderliga bestämmelser om dagvattenanläggningar. I delområde 4 är det 
tveksamt om den utpekade naturmarkens bredd räcker för föreslagna dagvattenanläggningar. 
Även inom delområde 2 i dagvattenutredningen föreslås åtgärder som kan behöva ta kvarters-
mark i anspråk, då föreslagen bredd på dammar och svackdiken inte med självklarhet ryms 
inom allmän plats-marken.  

Dagvattenanläggningar på allmän plats-mark 

Delar av rekommendationerna föreslås på allmän plats-mark Natur. Här finns erforderliga 
bestämmelser i detaljplanen. Inom delområde 2 föreslås till exempel en stor del av dagvatten-
åtgärderna inom allmän plats Natur. Större delen av det föreslagna Natur-området föreslås i 
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dagvattenutredningen som svackdike och grunda dammar. Man kan fundera på bestämmelsens 
lämplighet om större delen av Natur-område ska användas för teknisk infrastruktur. Natur-
området i delområde 2, längs med bäcken i nordväst, pekas också ut som ett stråk i samband 
med sociala värden. Dagvattendammar och svackdiken är sällan positiva, och ibland helt 
avhållande, i rekreationssammanhang, framför allt om de omfattar stora ytor. 

I Natur-marken i delområde 2 råder dessutom strandskydd. Det är inte säkert att dispens för 
dagvattenanläggningar kan lämnas med avseende på påverkan på det rörliga friluftslivet. Precis 
som med andra dispenser från förbud i miljöbalken (t ex biotoptskyddsdispenser) bör eventuella 
dispenser vara avklarade innan detaljplanen antas. 

Även i delområde 3 i dagvattenutredningen kommer mycket stora delar av allmän plats Natur 
att användas till dagvattenanläggningar. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Planen möjliggör storskalig bebyggelse av främmande karaktär i det annars mestadels agrart 
präglade och öppna landskapet och i närhet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den 
maximala nockhöjden har minskats i de södra delarna av området, söder om Almedalsvägen, 
men höjden är fortfarande betydande och kommer att ha stor påverkan på landskapet. Den 
påtagliga förändringen av kulturlandskapet gör de kulturhistoriska sammanhangen, både inom 
landskapet och mellan landskap och äldre bebyggelse, svårare att avläsa. Det är otydligt i 
planbeskrivningen vad bedömningen att konflikten med närliggande kulturvärden är liten 
baseras på. Den aktuella marken kan fortfarande utnyttjas differentierat men samtidigt 
möjliggöra bebyggelse som är anpassad till kulturvärden på platsen för att uppfylla kraven i 
PBL 2 kap 6 §.  

Planbeskrivningen konstaterar att det är viktigt att placera och utforma den nya bebyggelsen 
med hänsyn till de kulturvärden som finns i anslutning till planområdet i form av bebyggelse 
och landskap. Detta har dock mycket små kopplingar till detaljplanens utformning. Eftersom 
den nya bebyggelsen inom planområdets södra del enligt planbeskrivningen bör utformas och 
gestaltas så att den anknyter till befintlig bebyggelse, bör detta regleras i detaljplanen genom 
lämpliga bestämmelser. En bestämmelse om minsta tillåten takvinkel har lagts till, men den 
ändrade takvinkeln är en obetydlig anpassning till landskapsbilden och till närliggande 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har en mycket liten positiv betydelse för påverkan på 
omkringliggande landskap. Höjden hos den nya bebyggelsen är fortfarande betydande och att 
möjliggöra så hög bebyggelse så pass nära en äldre, särskilt kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö 
är olämpligt ur kulturmiljösynpunkt. Kommunen bör se över hur anpassningskravet i 2 kap 6 § 
PBL ska tillgodoses vad gäller anpassning till landskapsbild och till kulturvärden på platsen.  

Där miljökonsekvenserna beskrivs saknas koppling till de delar av miljömålet God bebyggd 
miljö som berör kulturmiljö. 

Tidigare synpunkter avseende konsekvenser för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i närområdet, exempelvis Kulla 1:73 och Kulla 1:4, kvarstår från samrådsyttrandet. 
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Arkeologi 
Ur arkeologiskt hänseende vill Länsstyrelsen påminna om att de arkeologiska utredningar som 
utfördes 2016 ej innefattade hela den yta som nu finns med i planbeskrivningen (se bifogad 
karta). Mot bakgrund av tidigare påträffade ytor med fornlämningar inom planområdet skall de 
två ytorna i södra delen av planområdet (markerade med svart i bifogad karta) underkastas 
arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen. Ansökan om arkeologisk utredning 
söks hos Länsstyrelsen. 

 

 

Biotopskydd 
Kommunen bör säkerställa att biotopskyddsdispenser beviljas innan planen färdigställs och 
antas om planens genomförande är avhängigt att dispenserna beviljas. 

Naturvärden  
Mot bakgrund av naturvärdesinventeringen slutsatser är det ett rimligt att samtliga områden som 
är utpekade i inventeringen undantas från exploatering. Detta utöver de undantag som redan 
gjorts för att skydda naturvärden i detaljplanen. 



LÄNSSTYRELSEN Granskningsyttrande 6(7) 

2021-09-15 
  

402-6248-21 
  

 

Länsstyrelsen menar att hela område 2 i naturvärdesinventeringen ska undantas från 
exploatering. Det skulle innebära att en liten av kvartersmarken för verksamheter i öster, öster 
om det östligaste diket, plockas bort ur detaljplanen, eller pekas ut som allmän plats Natur. 
Viktigast är att område 3 i naturvärdesinventeringen undantas i sin helhet, inklusive en 
buffertzon för att säkra de gamla trädens kron- och rotutveckling. Det kan göras genom att 
minska kvartersmarken eller överföra kvartersmark till allmän plats Natur i Z-områdets 
nordvästra gräns. Vidare är område 5 i naturvärdesinventeringen, som omvandlas helt vid ett 
genomförande av detaljplanen, också klokt att spara, antingen i sin helhet eller i den nuvarande 
kraftledningsgatan om den sparas i tillräcklig utsträckning för att också innefatta den lilla 
dammen. 

I planbeskrivningen sägs att naturvärden som gränsar till exploateringsområden riskerar att 
påverkas men ”med en hänsynsfull planering bedöms dock dessa naturvärden att klaras” (sidan 
38). Länsstyrelsen vill särskilt trycka på att när detaljplanen väl är beslutad är det den som 
gäller, inte någon senare planering som kan vara mer eller mindre hänsynsfull. De hänsyn som 
behöver tas för en hållbar planering behöver tas i beslutet om detaljplan, inte skjutas på 
framtiden. 

Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen har i samrådet yttrat att åtminstone de identifierade naturvärdesområdena i 
naturvärdesinventeringen som kommer att påverkas av exploateringen ska inventeras med 
avseende på arter som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade 
arter. Att någon sådan inventering utförts framgår inte av handlingarna. 

I planbeskrivningen på sidan 39 görs bedömningen att planen inte har ”någon större negativ 
påverkan på skyddade arter”. Eftersom kommunen även skriver att de gör bedömningen att 
ingen artskyddsdispens krävs säger de mellan raderna att ingen påverkan sker. Detta är dock 
aldrig uttryckt eller motiverat. Länsstyrelsen påminner att frånvaron av artobservationer i t ex 
artportalen inte betyder att det inte finns skyddsvärda arter i ett område, det kan lika gärna vara 
(eller kanske till och med troligare) att området inte är undersökt. Om fridlysta arter påverkas 
krävs en artskyddsdispens. 

Groddjursinventering 

Två våtmarker har inventerats med avseende på groddjur. I den ena av dammarna påträffades 
mindre vattensalamander och vanlig groda. Denna damm är undantagen exploatering då den 
ligger i allmän plats Natur. I den andra dammen, som också ingår i område 5 i 
naturvärdesinventeringen, påträffades inga groddjur. Då inga groddjur påträffats i dammen finns 
inga skäl för att den ska skyddas i detaljplanen utifrån den aspekten. Dammen och dess 
omgivning är dock utpekad i naturvärdesinventeringen utifrån dess värden i stort. 

Särskilt utpekade arter 

Arterna havsnejonöga, ål, lax och öring förväntas inte påverkas negativt om detaljplanen 
genomförs, under förutsättning att dagvattensystemet byggs ut som det beskrivs i 
dagvattenutredningen och att dagvattenanläggningarna utförs innan övrig exploatering inleds. 
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Länsstyrelsen är dock tveksam om detaljplanen faktiskt säkerställer genomförandet av 
åtgärderna i dagvattenutredningen. 

Planbestämmelser 
Den planbestämmelse som införts om att 10 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig är en 
god ambition. Men bestämmelsen kan vara svår att följa upp. Bestämmelsen bör dock justeras 
som ett krav på varje fastighetsägare att inte hårdgöra 10 % av marken på fastigheten. 

Övrigt 
Synpunkt från lantmäteriet vilken avser ersättning för upphävande av GA bör beaktas.  

De som medverkat i beslutet 
I handläggningen av detta ärende har länsarkitekt Cecilia Engström beslutat och planarkitekt 
Anna Nilsson varit föredragande. Därutöver har naturvårdshandläggare Daniel Helsing och 
beredskapshandläggare Jenny Jangefelt medverkat.  

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia (utan bilaga) till: 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Översiktskarta: 

Planområde för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl i 
Frillesås 

E6 

Frillesås centrum 

Planområde 
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§ 229 

 

Utveckling av Rya verksamhetsområde i Frillesås 
KS/2016:135 7.1.2 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprogram, daterat oktober 2016, för 
utveckling av Rya verksamhetsområde i Frillesås, 
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för utveckling av Rya verksamhetsområde i enlighet med godkänt 
planprogram, daterat oktober 2016. 

Kommunstyrelsen ger som direktiv att i det fortsatta planarbetet utreda en 
alternativ vägdragning mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen i närheten av 
planområdets södra plangräns. 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-15 att samråda över förslag till 
planprogram för utökning av Rya verksamhetsområde i Frillesås. Samrådet 
sammanfattas i bifogad samrådsredogörelse, daterad 2016-08-31. 
Programförslaget har efter samrådet reviderats i enlighet med 
samrådsredogörelsen. 
Tillsammans med Duveheds nya verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle så 
är planerad utbyggnad av Rya den största satsningen på ny verksamhetsmark som 
kommunen gjort sedan Borgås utvecklades på 1990-talet. Vår bedömning är att 
den nya delen av Rya har en potential på uppemot 250.000 kvm. 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-08, § 287 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-19 
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Planprogram, daterat oktober 2016, 
Samrådsredogörelse, daterad 2016-08-31.  
 
Yrkanden 

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hälsoskydd, TE, Plan & Bygg, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet. 
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§ 225 Dnr 2022-00222 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nämnden för 
Kultur & Fritid redan konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen och att nämnden redan initierat en utredning för att få klarhet i vilka 
alternativ som finns för att möta behovet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 3 
mars 2022 att kommunen ska utreda möjligheten för byggnation av en bandyhall i 
Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre 
och även kan bredda sin verksamhet. Motionären vill också att en ny bandyhall ska 
kunna användas för annat ändamål, till exempel allmänhetens åkning, teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar och liknande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 273 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-05-12, § 42 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 119 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 39 
Motion från Agneta Ernegård (-), 2022-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 273 Dnr 2022-00222 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nämnden för 
Kultur & Fritid redan konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen och att nämnden redan initierat en utredning för att få klarhet i vilka 
alternativ som finns för att möta behovet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 3 
mars 2022 att kommunen utreder möjligheten för byggnation av en bandyhall i 
Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre 
och även kan bredda sin verksamhet. Motionären vill också att en ny bandyhall ska 
kunna användas för annat till exempel allmänhetens åkning, teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar och liknande. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-05-12, § 42 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 119 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 39 
Motion från Agneta Ernegård (-), 2022-02-28 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i Frillesås 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nämnden för Kultur & Fritid 
redan konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i kommunen och att nämnden redan 
initierat en utredning för att få klarhet i vilka alternativ som finns för att möta behovet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 3 mars 2022 att 
kommunen utreder möjligheten för byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås 
BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären vill 
också att en ny bandyhall ska kunna användas för annat till exempel allmänhetens åkning, teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar och liknande. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-05-12, § 42 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 119 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 39 
Motion från Agneta Ernegård (-), 2022-02-28 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för byggnation av en 
bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre och 
även kan bredda sin verksamhet. Motionären vill också att en ny bandyhall ska kunna användas för 
annat, till exempel allmänhetens åkning, teater- och musikframträdande, gymnastikuppvisningar och 
liknande, vilket skulle bidra till att göra Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där.  

Den 29 mars remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott, motionen till nämnden för Kultur & Fritid 
för yttrande.  
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I sitt yttrande föreslår nämnden för Kultur & Fritid att kommunfullmäktige avslår motionen. Nämnden 
menar att kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och 
lokalprojekt. Nämnden har för flera år sedan konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen. Det är det första steget i processen. Den analysen grundar sig på jämförelse med 
tillgången på isyta i andra jämförbara kommuner samt behov hos de fem föreningar som bedriver 
verksamhet i ishallarna anser sig ha utifrån sina specialidrottsförbunds rekommendationer om 
träningsmängd. Rekommendationerna överstiger ganska kraftigt de tider som finns tillgängliga för 
respektive förening. Därtill anser nämnden för Kultur & Fritid att även allmänhetens behov av att få 
tillgång till is är större än vad som idag kan erbjudas.  

Nästa steg i processen har också genomförts och det är att kommunfullmäktige som sedan några år 
tillbaka har beaktat lokalbehovet och varje år tidsplanerat det till slutet av budgetperioden. Beslut om 
kommande lokalprojekt har återigen fattas på kommunfullmäktiges junimöte, vilket innebär att där 
framgår vilken prioritering som gjorts i frågan i år.  

Kungsbacka kommun har i dag ett tätt samarbete med Varbergs kommun rörande bandybanan 
Sjöaremossen. Inom kort kommer kommunerna gemensamt att beställa en statusbesiktning av befintlig 
anläggning på Sjöaremossen. Utifrån vad utredningen visar kommer både Varbergs kommun och 
Kungsbacka kommun få information och kunna ta ställning till de olika alternativen som finns rörande 
Sjöaremossen – eller möjligheten till byggnation bygga en ny hall. Frågan om att komplettera 
Kungsbacka kommun med ytterligare isyta har egentligen ingen koppling till Sjöaremossen då det är 
behovet från fler intressenter än bandysporten som en ny anläggning behöver tillgodose. 

 

 

Malin Aronsson    Johan Gerremo 

Kommundirektör    Verksamhetschef 
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§ 42 Dnr 2022-00107 
Begäran om yttrande - Motion om byggnation av bandyhall i Frillesås 
Kommunstyrelsens diarienummer KS 2022-00222.  

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen. 
Kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och 
lokalprojekt. Nämnden för Kultur & Fritid har redan beslutat om att behov av mer 
isyta föreligger och Kommunfullmäktige har att bedöma möjligheten till 
genomförande i sitt budgetbeslut.  Kungsbacka kommun kommer samverka med 
Varbergs kommun kring statusbedömning av befintlig bandyanläggning på 
Sjöaremossen som ska göras under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för 
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre 
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för annat t ex allmänhetens 
åkning, teater- och musikframträdande, gymnastikuppvisningar mm. Kommunen har 
en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. 
Nämnden för Kultur & Fritid har redan beslutat om att behov av mer isyta föreligger 
och Kommunfullmäktige har att bedöma möjligheten till genomförande i sitt 
budgetbeslut. Parallellt arbetar vi tillsammans med Varbergs kommun som 
undersöker teknisk status på Sjöaremossen och om den behöver rustas upp och eller 
kompletteras. Vi följer den utredningen med intresse.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Beslut 20220222-KS-§ 119, 2022-04-05 
Beslut 20220222-KS-§ 39, 2022-04-05 
(Motion) Byggnation av bandyhall i Frillesås, 2022-04-05 
Begäran om yttrande – Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-05 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: det liggande förslaget att avslå 
och Magdalena Sundqvists (S) yrkande att motionen ska anses besvarad.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att det är nämndens mening att 
bifalla det liggande förslaget.  

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande. Motion om byggnation av bandyhall i Frillesås 
 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen. Kommunen har en tydlig 
process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. Nämnden för Kultur & Fritid 
har redan beslutat om att behov av mer isyta föreligger och Kommunfullmäktige har att bedöma 
möjligheten till genomförande i sitt budgetbeslut.  Kungsbacka kommun kommer samverka med 
Varbergs kommun kring statusbedömning av befintlig bandyanläggning på Sjöaremossen som ska 
göras under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för byggnation av en 
bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre och 
även kan bredda sin verksamhet. Motionären menar att bandyhallen också skulle kunna användas för 
annat t ex allmänhetens åkning, teater- och musikframträdande, gymnastikuppvisningar mm. 
Kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. 
Nämnden för Kultur & Fritid har redan beslutat om att behov av mer isyta föreligger och 
Kommunfullmäktige har att bedöma möjligheten till genomförande i sitt budgetbeslut. Parallellt 
arbetar vi tillsammans med Varbergs kommun som undersöker teknisk status på Sjöaremossen och om 
den behöver rustas upp och eller kompletteras. Vi följer den utredningen med intresse.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 22-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för byggnation av en 
bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre och 
även kan bredda sin verksamhet. Motionären menar att bandyhallen också skulle kunna användas för 
allmänhetens åkning i större utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- 
och musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra Frillesås mer 
attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Kommunen har en tydlig process för analys, beredning och beslut av lokalbehov och lokalprojekt. 
Nämnden för Kultur & Fritid har för flera år sedan fattat beslut om att det finns ett behov av ytterligare 
isyta i kommunen. Det är det första steget i processen. Den analysen grundar sig på jämförelse med 
tillgången i andra jämförbara kommunen samt de behov de fem isföreningarna i kommunen anser sig 
ha utifrån sina specialidrottsförbunds rekommendationer om träningsmängd. Rekomemndationerna 
överstiger ganska kraftigt de tider som finns tillgängliga för respektive förening. Därtill anser 
Nämnden för Kultur & Fritid att även allmänhetens behov av att få tillgång till is är större än vad som 
idag kan erbjudas.  

Nästa steg i processen har också genomförts och det är att Kommunfullmäktige som sedan några år 
tillbaka har beaktat lokalbehovet och varje år tidsplanerat det till slutet av budgetperioden. Beslut om 
kommande lokalprojekt ska återigen fattas på Kommunfullmäktiges junimöte så då framgår vilken 
prioritering som gjorts i frågan i år. 

I övrigt har vi tätt samarbete med Varbergs kommun och de kommer inom kort beställa en 
statusbesiktning av befintlig anläggning på Sjöaremossen. Beroende på vad den säger kommer både 
Varberg och Kungsbacka veta vilka alternativ som finns varav ”nollställa” Sjöaremossen är ett 

alternativ dvs se till att dess befintliga funktion kan bibehållas. Ett annat alternativ är att komplettera 
Sjöaremossen för att förbättra dess funktion eller i sista hand bygga en ny hall.  

Frågan om att komplettera Kungsbacka kommun med ytterligare isyta har egentligen ingen koppling 
till Sjöaremossen då det är fler intressenter än bandysporten som isen behöver tillgodose i så fall dvs 
även ishockey, konståkning samt allmänhetens åkning.  

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     
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§ 119 Dnr 2022-00222 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för 
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre 
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 39 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i Frillesås 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 39 Dnr 2022-00222 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för 
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre 
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion 

Byggnation av bandyhall i Frillesås 

Kungsbacka 20220228 

År 2020 fanns 20 bandyhallar i Sverige. Målet är att bygga 5 nya bandyhallar till 2025 (= 25 

totalt). En av dessa borde absolut byggas i Kungsbacka kommun. 

Vi har ett elitlag r bandy Frillesås BK som har srn hemmaplan på Sjöaremossen i Varbergs 

kommun, där Varbergs kommun bidrar med ca 1-1,5 milj. till driften trots att Frillesås BK är 

ett Kungsbackalag. 

Som exempel kan nämnas att Åby-Tjureds utanför Växjö som på 5 månader byggde en 

bandyhall för 43 milj. där Växjö kommun bidrog med ett lån på 38 milj. (Lånet är nu 

återbetalt till kommunen). Detta var 2019 och nu arrangerar man Bandy-VM för Damer i 

denna hall. En bandyhall kan ju även användas för allmänhetens åkning och inte att 

förglömma så har vår senaste dubbla OS-guldmedaljör Nils van der Poel lagt grunden för sina 

framgångar med träning i bandyhall i Trollhättan. Kanske kommer hans meriter att "locka" 

ungdomar att satsa på denna sportgren? Att bygga en hall av detta slag "utanför 

stadskärnan" skulle visa att Kungsbacka kommun även tånker på de södra delarna av 

kommunen, där det byggs allt fler boendetyper. 

Om Kungsbacka har råd att bygga en arena för minst 500 miljoner så har vi råd att bygga en 

bandyhall för c:a 100 miljor~er till förmån för bl.a. ett av våra elitlag. 

Under många år har flera skolklasser och föreningar i Kungsbacka använt sig av 

Sjöaremossen vilket även gör att verksamheten blir relevant för hela Kungsbacka kommun. 

Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att utreda möjligheten; 

• att en bandyhall byggs i Frillesås så att bl.a. Frillesås BK får bättre 

förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. 

Dessutom kan "hallen" även användas för allmänhetens åkning i större 

utsträckning. 

• Att en ny hall byggs så att den även kan användas som en arena för andra 

aktiviteter tex. teater/musik framträdande, gymnastikuppvisningar mm. Vilket 

skulle bidra till att göra Frillesås mer attraktivt för den utveckling som 

påbörjats där. 

A~ 
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§ 226 Dnr 2022-00177 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för 
ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktiges 
arbetsordning redan innefattar ordningsfrågor för uppförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
mars 2022 föreslagit att en arbetsordning för kommunfullmäktige ska utformas med 
en policy för ordningsfrågor som reglerar hur ledamöter i kommunfullmäktige får 
uppföra sig och uttrycka sig vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Motionären framhåller att den enda reglering som finns i dag i Kungsbacka som 
berör området är 20 § i kommunfullmäktiges arbetsordning som behandlar 
ordningsfrågor. Det handlar då om att ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren 
avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som strider mot god ordning. Ett 
sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. 
Ordföranden kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd 
upplösa sammanträdet.  

Motionären menar att denna reglering inte hindrade att både svordomar och 
”sandlådeuttryck” fick användas vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
8 februari 2022 varför motionären nu vill att en uppförandekod ska införas i en 
policy för ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 274 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 118 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för ordningsfrågor och 
uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 274 Dnr 2022-00177 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för 
ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktiges 
arbetsordning redan innefattar ordningsfrågor för uppförande.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
mars 2022 föreslagit att en arbetsordning för kommunfullmäktige ska utformas med 
en policy för ordningsfrågor som reglerar hur ledamöter i kommunfullmäktige får 
uppföra sig och uttrycka sig vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Motionären framhåller att den enda reglering som finns i dag i Kungsbacka som 
berör området är 20 § i kommunfullmäktiges arbetsordning som behandlar 
ordningsfrågor. Det handlar då om att ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren 
avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som strider mot god ordning. Ett 
sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. 
Ordföranden kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd 
upplösa sammanträdet.  

Motionären menar att denna reglering inte hindrade att både svordomar och 
”sandlådeuttryck” fick användas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 

februari 2022 varför motionären nu vill att en uppförandekod ska införas i en policy 
för ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 118 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för ordningsfrågor och 
uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för ordningsfrågor 
och uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktiges arbetsordning redan 
innefattar ordningsfrågor för uppförande.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 mars 2022 föreslagit 
att en arbetsordning för kommunfullmäktige ska utformas med en policy för ordningsfrågor som 
reglerar hur ledamöter i kommunfullmäktige får uppföra sig och uttrycka sig vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Motionären framhåller att den enda reglering som finns i dag i Kungsbacka som berör området är 20 § 
i kommunfullmäktiges arbetsordning som behandlar ordningsfrågor. Det handlar då om att 
ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som 
strider mot god ordning. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. 
Ordföranden kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd upplösa 
sammanträdet.  

Motionären menar att denna reglering inte hindrade att både svordomar och ”sandlådeuttryck” fick 

användas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 varför motionären nu vill att en 
uppförandekod ska införas i en policy för ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 118 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för ordningsfrågor och uppförande vid 
kommunfullmäktiges sammanträden  
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Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 mars 2022 föreslagit 
att en arbetsordning för kommunfullmäktige ska utformas med en policy för ordningsfrågor som 
reglerar hur ledamöter i kommunfullmäktige får uppföra sig och uttrycka sig vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Motionären framhåller att den enda reglering som finns i dag i Kungsbacka som berör området är 20 § 
i kommunfullmäktiges arbetsordning som behandlar ordningsfrågor. Det handlar då om att 
ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som 
strider mot god ordning. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. 
Ordföranden kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd upplösa 
sammanträdet.  

Motionären menar att denna reglering inte hindrade att både svordomar och ”sandlådeuttryck” fick 

användas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 varför motionären nu vill att en 
uppförandekod ska införas i en policy för ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Grundläggande fri- och rättigheter 
I regeringsformens (1974:152) 2 kap. 1 § definieras de så kallade positiva opinionsfriheterna. 
Regleringen innebär att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras 
yttranden, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller 
annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

Dessa grundläggande fri- och rättigheter syftar till att tillförsäkra var och en rätten att fritt uttrycka 
tankar och åsikter, fritt meddela och mottaga uppgifter och underrättelser, fritt bekänna och utöva sin 
religion samt fritt samlas och fritt sammansluta sig för allmänna eller enskilda syften. 

Begreppet ”var och en” innefattar inte enbart svenska medborgare utan även andra som vistas här och 
rättigheterna gäller för enskilda gentemot ”det allmänna” vilket enligt regeringsformens definition 

innefattar stat, kommun och deras anställda. 
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Begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna 
Av de grundläggande fri- och rättigheterna är religionsfriheten absolut medan de övriga är 
begränsningsbara (religionsfriheten är emellertid snävt definierad och avser i princip bara rätten att tro; 
utövandet får begränsas). Begränsningar att meddela uppgifter och upplysning kan till exempel göras 
av hänsyn till rikets säkerhet och det är möjlighet att göra inskränkningar i den personliga friheten för 
att till exempel förebygga och beivra brott eller för att i vissa fall ge personer nödvändig vård. Det är 
uppenbart att en vidsträckt mötesfrihet och demonstrationsfrihet är av starkt demokratiskt intresse. 
Men lika uppenbart är det att demonstrationsfriheten i den praktiska tillämpningen måste kunna 
begränsas med hänsyn till bland annat trafikförhållanden och allmän ordning samt att mötesfrihet likt 
de senaste åren behöver kunna begränsas med hänvisning till en pågående pandemi. 

Yttrandefrihet 
Yttrandefriheten kan betecknas som den viktigaste av de medborgerliga fri- och rättigheterna och 
lagstiftaren ska därför iaktta största möjliga restriktivitet när det gäller att begränsa denna frihet.  

Grundlagberedningen som lämnade förslag till nuvarande regeringsform definierade yttrandefriheten 
som frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela uppgifter och framföra åsikter. För 
inskränkning av yttrandefriheten krävdes enligt beredningen lagbeslut och beredningen framhöll att 
detta framför allt avsåg föreskrifterna i brottsbalken som drar gränserna kring yttrandefriheten, vilka 
också motsvarar bestämmelserna i 7 kap. 4 § i tryckfrihetsförordning om otillåtna yttranden som 
innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon 
annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. 

I motiven till 1976 års ändringar av regeringsformen utvecklades beskrivningen av   
straffbestämmelser som inte utgör begränsningar av den yttrandefrihet som regeringsformen skyddar. 
Till dessa hör otillåtet offentliggörande, såsom obehörig befattning eller vårdslöshet med hemlig 
uppgift, olaga tvång, ofredande, störande av förrättning eller av allmän sammankomst, olaga 
diskriminering, förargelseväckande beteende, hot mot tjänsteman, bestickning, övergrepp i rättssak, 
föregivande av allmän ställning, myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning, mutbrott med 
mera. 

Förutsättningarna för att begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna och yttrandefriheten finns i 
dag i regeringsformens 2 kap. 20-25 §§ och gemensamt för samtliga är att begränsningar endast kan 
göras genom lag. 

Ordning vid kommunfullmäktiges sammanträden 
Enligt 5 kap. 43 § första stycket kommunallagen är det ordföranden som leder och ansvarar för 
ordningen vid kommunfullmäktiges sammanträdena. Utöver denna reglering har kommunfullmäktige 
också möjlighet att ta in kompletterande föreskrifter för ordningsfrågor i fullmäktiges arbetsordning. 
Vid utformningen av en sådan reglering måste emellertid den grundlagsfästa yttrandefriheten beaktas. 
I kommunfullmäktiges arbetsordning i Kungsbacka finns en bestämmelse i 20 § som berör 
ordningsfrågor som anger att  
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om någon talare i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som 
strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta 
ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens 
yttrande. 

En motsvarande bestämmelse i en arbetsordning att en talare, som avlägsnar sig från ämnet, kan 
fråntas ordet av ordföranden, har inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket regeringsformen (RÅ 1981 2:1).  

Regeringsrätten upphävde däremot Kiruna kommuns arbetsordning som hade en bestämmelse som 
gjorde det möjligt för ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som strider 
mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Formuleringen hade samma uppbyggnad som riksdagsordningens  
2 kap. 12 § (nuvarande lagrum 6 kap. 16 §) som anger att en ledamot vid riksdagens sammanträden 
inte får  

uttala sig nedlåtande om någon annan eller använda personligen förolämpande uttryck eller i 
övrigt i ord eller handling uppträda på ett sätt som strider mot god ordning. Om någon bryter 
mot bestämmelsen, får talmannen ta ordet från honom eller henne under den pågående 
överläggningen. 

Begränsningar i yttrandefriheten kan enligt regeringsformens 2 kap. 20 § endast meddelas genom lag 
och vid riksdagens sammanträden finns denna begränsning i riksdagsordningen som reglerar 
riksdagens arbetsformer. Motsvarande lagstöd finns inte i kommunallagen vilket fick till följd att 
regeringsrätten upphävde Kiruna kommuns arbetsordning, detta med hänvisning till att föreskriften i 
arbetsordningen skulle kunna påkalla ingripande som också kunde inbegripa yttranden som innefattade 
personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, och därigenom hade ordföranden 
getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet – detta utan att ha 
lagstöd för ingripandet. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) skrift Arbetsordning för fullmäktige ligger till grund för den 
arbetsordning som finns i Kungsbacka kommun och motsvarande arbetsordningar i många av Sveriges 
kommuner och regioners beslutande församlingar. I skriften finns ett förslag till formulering för 
ordningen vid sammanträdena. Formuleringen har tagits in kommunfullmäktiges arbetsordning i 
Kungsbacka och finns i första stycket i § 20 (se ovan). Den reglerar ordförandens möjligheter att ta 
ifrån en talare ordet om denne skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot 
god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig. En precisering finns som tydliggör att 
ett sådant ingripande inte får ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Utöver denna reglering har 20 § i kommunfullmäktiges arbetsordning också kompletterats med 
följande regleringar 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa 
sammanträdet. 
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Det första stycket är likalydande med andra stycket i 5 kap. 43 § kommunallagen. Som framgår av 
förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 346) innefattar ordförandens ansvar för ordningen också en rätt att 
ajournera sammanträdet för att få tid att återställa ordningen eller som en yttersta åtgärd upplösa 
sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Bestämmelsens i regeringsformens 2 kap. § 1 syftar till att säkerställa alla svenska medborgare och 
andra som vistas här skydd gentemot ”det allmänna” i utövandet av sina grundläggande fri- och 
rättigheter. Som framgår av regeringsformen kan inskränkningar och begränsningar av 
yttrandefriheten, som kanske är den viktigaste av de medborgerliga fri- och rättigheterna, endast göras 
genom lag. Då kommunallagen utöver den reglering som finns 5 kap. 43 § inte innefattar några 
ytterligare möjligheter att begränsa sakinnehållet i en talares yttrande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden, och då den reglering som i dag finns i 20 § i kommunfullmäktiges arbetsordning torde 
vara så långtgående som det är möjligt att utforma en reglering inom området, anser 
kommunstyrelsens förvaltning att ingen ytterligare reglering på området kan eller bör göras. Motionen 
bör med hänvisning till detta avslås.  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 118 Dnr 2022-00177 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en 
policy för ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy för ordningsfrågor samt 
uppförande i kommunfullmäktige, 2022-02-16 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning; kansliet 
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§ 38 Dnr 2022-00177 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy 
för ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy för ordningsfrågor samt 
uppförande i kommunfullmäktige, 2022-02-16 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion 1/1 
Dnr,o~~s00000.o.....eoo,.,..a ,..~.o..e. 

Policy gällande arbetsordning på möten i Kommunfullmäktige 

Då vi i Kba inte har någon policy som reglerar hur ledamöter får 

uttrycka/uppföra sig vid kommunfullr~näktiges sammanträden är det dags att 

skaffa det nu efter mötet som hölls 8 febr. 2022? 

Det vi har som grund idag att förhålla oss till är vad som står i kommunallagen 

§20; 

"Den enda reglering som berör området är § 20 i kommunfullmäktiges 

arbetsordning som`~behandlar ordningsfrågor. Det handlar då om att 

ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren avlägsnar sig från ämnet eller 

uppträder på ett sätt som strider mot god ordning. 

Ordf. kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd 

upplösa sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 20 Ordningsfrågor; Om någon talare i 

sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som 

strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får 

ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund 

av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder 

störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden 

inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa samrrranträdet. Då 

ingen i presidiet reagerade på Kf mötet 8 febr. där både svordom och 

"sandlådeuttryck"flck användas utan invändning, anser undertecknad att 

policyn seg även, i detta fall att kommunen skriver in en uppförande kod i 

policyn. 

Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att snarast; 

• Utarbeta en arbetsordning för Kommunfullmäktige Kungsbacka gällande 

en policy vad gäller ordningsfrågor samt uppförande i 

kommunfullmäktige. 

Kungsbacka 2Q 

Agn 
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§ 227 Dnr 2022-00065 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022. Motionären vill att kommunen ska verka 
för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda 
sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra 
anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig 
och blivit uppskattad av matgäster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 283 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 53 
Nämnden för Service yttrande över motion, 2022-05-20 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-05-18, § 58 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-05-08, § 84 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01 § 76 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 
Nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP), Eva Borg (S) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Susanne Andersson (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. 
yrkande om bifall till motionen. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 283 Dnr 2022-00065 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022. Motionären vill att om att kommunen ska 
verka för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad 
vattenbruksnäring i kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat 
från havet, erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten 
samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns 
kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Nämnden för Service yttrande över motion, 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 53 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-05-18, § 58 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-05-08, § 84 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01 § 76 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08 § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 
Nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar avslag till motionen. Johan Tolinsson (S) 
yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets, eget yrkande om avslag samt Johan Tolinssons (S) om 
bifall till motionen. Ordföranden (M) prövar förslagen i tur och ordning och finner 
att arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) yrkande om att motionen ska avslås.  



 
 

Datum 

2022-08-24 
Diarienummer 

KS 2022-00065 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Andrea Ericsson 
0300-834224 
Planarkitekt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på motion från Maria Losman (MP) m.fl. om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att förutsättningarna för 
vattenbruksnäring i Kungsbacka behöver utredas vidare samt att arbete i motionens intention redan 
pågår i enlighet med nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 februari 
2022. Motionären vill att om att kommunen ska verka för att främja etablering av en långsiktigt 
ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal 
mat från havet, erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt 
uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig och 
blivit uppskattad av matgäster.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Nämnden för Service yttrande över motion, 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 53 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-05-18, § 58 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-05-08, § 84 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01 § 76 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08 § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka, 2022-01-
13 
Nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan  
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Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 februari 
2022. Motionären vill att om att kommunen ska verka för att främja etablering av en långsiktigt 
ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal 
mat från havet, erbjuda sig att vara testkund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt 
uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig och 
blivit uppskattad av matgäster.  

Genom dessa insatser vill motionären att Kungsbacka kommun bidrar till utvecklingen av långsiktigt 
ekobaserad vattenbruksnäring samt att kommunen erbjuder testkunder som kan konsumera havsmat. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förutsättningarna för vattenbruksnäring i Kungsbacka behöver 
utredas vidare. Vattenbruk har tusenåriga anor, men samtidigt finns många nya inriktningar som har 
delvis olika miljökrav. I Kungsbacka har det förekommit testplatser för musselodling i syfte att bland 
annat undersöka tillväxttakt och lokal miljöpåverkan. Den växande branschen vattenbruk innefattar 
dock många olika näringsgrenar som har gemensamma behov av god infrastruktur på land, däri 
inräknat en hamn där maten kan lastas om. Kungsbacka får anses ha goda förutsättningar med bra 
tillgång till havet och en varierande kuststräcka med områden som omfattar grundare skyddade 
skärgårdsområden och partier med en mer exponerad öppen kust. 

Samtidigt ser samhällsbyggnadskontoret att anspråken på havet är många och ökande, vilket ställer 
krav på en tydligare planering och intresseavvägning. Många intressen kan sannolikt samexistera även 
om det idag finns exempelvis marina områdesskydd vars föreskrifter inte medger etablering av 
testanläggningar. Ekosystembaserad förvaltning av haven är ett måste för ett långsiktigt hållbart 
nyttjande och där utgör det växande intresset för vattenbruk en viktig planeringsgren.  

Den vattenbruksnäring motionären vill att kommunen uppmuntrar är relativt ny. Kunskapen befinner 
sig delvis på forskningsnivå. Det i motionen nämnda projektet ”Scary Seafood” om ryggradslösa djur 
och alger är ett exempel på pågående forskning. 

I Kungsbacka kommun finns idag exempel på företag som har sin grund i vattenbruksnäring. Till 
exempel kan nämnas en tångdykare och Lilla Havsbutiken som erbjuder produkter med bland annat 
tång. Produktionen sker dock än så länge i relativt liten skala. 

Potentiella hinder för att i stor skala kunna erbjuda kommunens matgäster ny blå mat är bristande 
tillgång på produkter, en trolig hög prisbild samt en rädsla och obehagskänslor hos matgäster för att 
testa ny mat.  

I Kungsbacka kommun är förvaltningen för Service ansvarig för att tillhandahålla måltider inom 
kommunala verksamheter som fritidshem och alla kommunala skolor. De har anställd måltidspersonal 
och hanterar även inköp av råvaror. Genom ett avtal mellan förvaltningarna för Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad och Service har tjänsten reglerats. Nämnden för 
Service ansvarar för planering av matsedel och att säkerställa att Livsmedelsverkets rekommendationer 
för målgrupperna följs. I avtal regleras även hållbarhetsarbete vilket bland annat innefattar att 
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ekologiska livsmedel ska användas i enlighet med politiska mål och beslut och beaktande av 
klimatpåverkan. Genom brukarråd, elevråd och matråd kan föräldrar och elever ha en möjlighet att 
påverka matsedeln.  

Nämndernas yttranden 
Motionen har remitterats till nämnden för Service, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och 
nämnden för Förskola & Grundskola för yttrande. 

Förvaltningen för Förskola & Grundskola ser utifrån skollagen inga hinder för att en specifik typ av 
mat, exempelvis baserad på råvaror från havet, serveras på förskolor och skolor så länge den uppfyller 
kraven på näringsriktighet, uppskattas av barn och unga, kan tillhandahållas inom en rimlig budget och 
att måltiderna utformas utifrån andra politiska mål inom exempelvis hållbarhet och miljö. 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola framhåller att kommunen redan arbetar med 
hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat finns framtaget material för att främja dialog om 
skolmaten och inspirera till samtal med barn och unga kring kopplingen till hälsa, konsumtion, etik, 
samhälle och miljö. Miljö- och hållbarhetsarbetet inom skolmåltiden har bland annat en grund i 
kommunfullmäktiges mål där det finns uttryckt att kommunens hållbarhetsarbete ska utgå ifrån de 
nationella miljömålen och att kommunen ska anpassa miljöarbetet efter de globala hållbarhetsmålen. 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad ser utifrån nämnden för Services uppdrag att leverera 
måltider, inga hinder som mottagare av måltider att utöka samarbetet i frågan. 

Nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Förskola & Grundskola föreslår däremot avslag på 
motionen med hänvisning till att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik 
måltid, inte att främja enskilda delar av näringslivet. Utöver det konstaterar nämnderna att det är 
olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel.  

Nämnden för Service anger att förvaltningen redan arbetar med att minska miljö- och klimatpåverkan 
av skolmåltider på olika sätt, bland annat genom: 

 Omvärldsbevakning kring hur andra kommuner gör i frågan. Andra kommuner ligger före 
Kungsbacka och det kan nyttjas genom att samla in erfarenheter och kunskap. 

 Undersökning av vilka lokala företag som i dagsläget finns och hur möjligheterna till samarbete 
med dessa ser ut. 

 Samarbete med Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns fördelar med 
att nyttja undervisningen till att ge eleverna en helhetsbild kring nyttan med den nya maten från 
havet. 

Nämnden konstaterar vidare att på såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en omställning gällande 
vilka proteinkällor som bör intas. Av både klimatmässiga och hälsomässiga skäl är rekommendationen 
att minska på andelen animaliska proteiner och i stället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt 
mer hållbara animaliska proteiner. Nämnden för Service har som mål att minska miljö- och 
klimatpåverkan av skolmåltider. I arbetet med att nå det målet kan kommunen uppnå motionens syften. 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen redan arbetar i enlighet med motionens intentioner, givet 
att kunskapen på många plan är i sin linda. Inom ramen för nämnden för Services arbete med 
målbilden – Goda måltider med minskad klimatpåverkan kan kommunen så långt det idag är möjligt 
möta motionens intentioner. Det kan också tilläggas att de bästa test-kunderna sannolikt är de som av 
egen nyfikenhet vill testa denna nya typ av mat. Det är förmodligen genom dem som en positiv 
upplevelse av den nya maten kan spridas i allt vidare cirklar.  

 

Malin Aronsson      Viktoria Fagerlund 

Kommundirektör      Verksamhetschef 
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Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om havet, 
skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service anser motionen besvarad då arbetet redan pågår i enlighet med nämnden för 
Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan.   

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Service instämmer i att det finns flera goda möjligheter med blå mat. Med begreppet ”blå 

mat” innefattas i detta fall främst ryggradslösa djur och alger som idag inte nyttjas i så hög grad. Det 

kan likaså innefatta biprodukter från fiskberedningsindustrin. I arbetet med att kunna servera hållbara, 
klimatsmarta och näringsriktiga måltider känns det därför självklart att vara nyfikna och positivt 
inställda till lokal mat från havet.  

På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en omställning gällande vilka proteinkällor som bör 
intas. Av både klimatmässiga och hälsomässiga skäl är rekommendationen att minska på andelen 
animaliska proteiner och istället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara 
animaliska proteiner. Blå mat är även en bra källa till både vitaminer och mineraler. 

Hållbart, klimatsmart och näringsriktigt i all ära, men för att maten ska hamna i magen måste den först 
och främst vara god. Rätt kompetens måste finnas ute i köken för att livsmedlen ska hanteras på bästa 
sätt och det bör finnas möjlighet att testa sig fram i dialog med matgästerna. 

Potentiella hinder till att i stor skala kunna erbjuda kommunens matgäster blå mat är en bristande 
tillgång på produkter, en trolig hög prisbild samt en rädsla och obehag för att testa ny mat, så kallad 
matneofobi. 

 

I enlighet med Nämndens målbild så arbetar förvaltningen med att minska miljö – och klimatpåverkan, 
bland annat genom årstidsanpassade menyer samt valda råvaror. Inom ramen för det sker: 

 Omvärldsbevakning, hur andra kommuner gör i frågan. Andra kommuner ligger före 
Kungsbacka och det kan nyttjas genom att samla in erfarenheter och kunskap. 
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 Undersöker vilka lokala företag som i dagsläget finns och hur möjligheterna till samarbete med 
dessa ser ut. 

 Kontakt med För & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad  för att samarbeta i frågan. 
Det finns fördelar med att nyttja undervisningen till att ge matgästerna en helhetsbild kring 
nyttan med den nya maten från havet. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 53 Dnr 2022-00065 
Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 
havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065), daterat 
2022-05-10, och översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion om 
havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka och anser motionen besvarad 
då arbetet redan pågår i enlighet med nämnden för Service Målbild – Goda måltider 
med minskad klimatpåverkan. På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en 
omställning gällande vilka proteinkällor som bör intas. Av både klimatmässiga och 
hälsomässiga skäl är rekommendationen att minska på andelen animaliska proteiner 
och i stället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara animaliska 
proteiner. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsen remiss –  
Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-
00065), daterat 2022-05-10 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 76) - Begäran om yttrande - Motion om havet, 
skolmat och näringslivsutveckling 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 13) - Begäran om yttrande - Motion om havet, 
skolmat och näringslivsutveckling 
(Miljöpartiet) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka (KS 2022-00065) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service antar yttrandet över kommunstyrelsens remiss - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065), daterat 2022-05-10, och översänder det som sitt 
svar till Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka och anser motionen besvarad då arbetet redan pågår i enlighet med 
nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan. På såväl lokal som 
nationell nivå pågår just nu en omställning gällande vilka proteinkällor som bör intas. Av både 
klimatmässiga och hälsomässiga skäl är rekommendationen att minska på andelen animaliska proteiner 
och i stället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara animaliska proteiner. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsen remiss – Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065), daterat 2022-05-10 

(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling 

(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 76) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 
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(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 13) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 

(Miljöpartiet) - Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Lovisa Eld      Annika Åkerlund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Måltid 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 58 Dnr 2022-00058 
Begäran om yttrande - Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen med hänvisning till:  
• att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att 
främja enskilda delar av näringslivet. 
• att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 
 

Reservationer 
Rickard Wäst (S) och May-Louise Flyrin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasium och arbetsmarknad har i sitt uppdrag att erbjuda kommuninvånarna 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, studie- och 
karriärvägledning, etablering för nyanlända eller insatser för de som är i behov av 
ekonomiskt bistånd och behöver komma ut i arbete eller studier. I många delar av 
utbildningarna finns hållbarhet som naturliga inslag. 

Med detta uppdrag är Gymnasium och Arbetsmarknad positivt inställda till lokal mat 
från havet. 

Gymnasium och arbetsmarknad serveras sina måltider genom Nämnden för Service 
Måltidsverksamhet. I Måltidsverksamhetens uppdrag att leverera måltidstjänster 
ingår  

Hållbarhetsarbetet genom att kunna servera hållbara och klimatsmarta måltider  

Service Måltid instämmer i att det finns flera goda möjligheter med blå mat. I arbetet 
med att kunna servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga måltider känns det 
därför självklart för dem att vara nyfikna och positivt inställda till lokal mat från 
havet. Med begreppet blå mat innefattas i detta fall främst ryggradslösa djur och 
alger som idag inte nyttjas i så hög grad. Det kan likaså innefatta biprodukter från 
fiskberedningsindustrin. 

På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en omställning gällande vilka 
proteinkällor som bör intas. Av både klimatmässiga och hälsomässiga skäl är 
rekommendationen att minska på andelen animaliska proteiner och istället öka 
andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara animaliska proteiner. Blå 
mat är även bra källa till både vitaminer och mineraler. 

Hållbart, klimatsmart är viktigt, men för att maten ska hamna i magen måste den 
först och främst vara god. Rätt kompetens måste finnas ute i köken för att livsmedlen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

ska hanteras på bästa sätt och det bör finnas möjlighet att testa sig fram i dialog med 
matgästerna. 

Potentiella hinder till att i stor skala kunna erbjuda kommunens matgäster ny blå mat 
är en bristande tillgång på produkter, en trolig hög prisbild samt en rädsla och obehag 
för att testa ny mat, så kallad matneofobi.  

I enlighet med Nämndens för Service målbild så arbetar förvaltningen genom 
Måltidsverksamheten med att minska miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom 
årstidsanpassade menyer samt valda råvaror. Inom ramen för det sker: 

• Omvärldsbevakning hur andra kommuner gör i frågan. Andra kommuner 
ligger före Kungsbacka och det kan nyttjas genom att samla in erfarenheter 
och kunskap. 

• Undersöker vilka lokala företag som i dagsläget finns och hur möjligheterna 
till samarbete med dessa ser ut. 

• Kontakt med FG och GA för att samarbeta i frågan. Det finns fördelar med att 
nyttja undervisningen till att ge matgästerna en helhetsbild kring nyttan med 
den nya maten från havet. 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ser utifrån Nämnden för Service 
uppdrag att leverera måltidstjänster inga hinder som mottagare av måltidstjänster att 
utöka samarbetet i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M) yrkar att beslutet ändras till följande beslutssats: Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till  
• att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att 
främja enskilda delar av näringslivet. 
• att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 
 

Carita Boulwén (SD), Elin Hysén (L), Annika Hedman (C), Morgan Johansson (M) 
och My Clingston (KD) yrkar bifall till Emanuel Forsells (M) förslag. 

Rickard Wäst (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Emanuel Forsells (M) yrkande. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande 
mot varandra, och finner att nämnden bifaller Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande.  
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Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



  

Datum 

2022-04-28 
Diarienummer 

GA 2022-00058 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över Kommunstyrelsen remiss: Motion om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka (KS 2022-00065) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen med 
hänvisning till nedan föreslagen hantering samt att det ligger i linje med kommunens mål och vilja att 
servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga måltider. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasium och arbetsmarknad har i sitt uppdrag att erbjuda kommuninvånarna gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, studie- och karriärvägledning, etablering för nyanlända 
eller insatser för de som är i behov av ekonomiskt bistånd och behöver komma ut i arbete eller studier. 
I många delar av utbildningarna finns hållbarhet som naturliga inslag. 
Med detta uppdrag är Gymnasium och Arbetsmarknad positivt inställda till lokal mat från havet. 
 
Gymnasium och arbetsmarknad serveras sina måltider genom Nämnden för Service 
Måltidsverksamhet. I Måltidsverksamhetens uppdrag att leverera måltidstjänster ingår  
Hållbarhetsarbetet genom att kunna servera hållbara och klimatsmarta måltider  

Service Måltid instämmer i att det finns flera goda möjligheter med blå mat. I arbetet med att kunna 
servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga måltider känns det därför självklart för dem att vara 
nyfikna och positivt inställda till lokal mat från havet. Med begreppet blå mat innefattas i detta fall 
främst ryggradslösa djur och alger som idag inte nyttjas i så hög grad. Det kan likaså innefatta 
biprodukter från fiskberedningsindustrin. 

På såväl lokal som nationell nivå pågår just nu en omställning gällande vilka proteinkällor som bör 
intas. Av både klimatmässiga och hälsomässiga skäl är rekommendationen att minska på andelen 
animaliska proteiner och istället öka andelen vegetabiliska proteiner, alternativt mer hållbara 
animaliska proteiner. Blå mat är även bra källa till både vitaminer och mineraler. 

Hållbart, klimatsmart är viktigt, men för att maten ska hamna i magen måste den först och främst vara 
god. Rätt kompetens måste finnas ute i köken för att livsmedlen ska hanteras på bästa sätt och det bör 
finnas möjlighet att testa sig fram i dialog med matgästerna. 
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Potentiella hinder till att i stor skala kunna erbjuda kommunens matgäster ny blå mat är en bristande 
tillgång på produkter, en trolig hög prisbild samt en rädsla och obehag för att testa ny mat, så kallad 
matneofobi.  

I enlighet med Nämndens för Service målbild så arbetar förvaltningen genom Måltidsverksamheten 
med att minska miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom årstidsanpassade menyer samt valda 
råvaror. Inom ramen för det sker: 

• Omvärldsbevakning hur andra kommuner gör i frågan. Andra kommuner ligger före 
Kungsbacka och det kan nyttjas genom att samla in erfarenheter och kunskap. 

• Undersöker vilka lokala företag som i dagsläget finns och hur möjligheterna till samarbete med 
dessa ser ut. 

• Kontakt med FG och GA för att samarbeta i frågan. Det finns fördelar med att nyttja 
undervisningen till att ge matgästerna en helhetsbild kring nyttan med den nya maten från 
havet. 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ser utifrån Nämnden för Service uppdrag att leverera 
måltidstjänster inga hinder som mottagare av måltidstjänster att utöka samarbetet i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Cynthia Runefjärd     Johan Burman 

Förvaltningschef    Tf. bitr. förvaltningschef 
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§ 84 Dnr 2022-00350 
Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 
(MP), KS 2022-00065 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen med hänvisning till  

 att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, 
inte att främja enskilda delar av näringslivet. 

 att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda 
sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra 
anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig 
och blivit uppskattad av matgäster. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har ombetts att yttra sig senast den 10:e juni till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
KSAU, 2022-03-01, § 76 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till  

 att syftet med skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, 
inte att främja enskilda delar av näringslivet. 

 att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för livsmedel. 
 
Johan Tolinsson (S) Clas Rosander (MP) och Jan Byvik (S) yrkar bifall till motionen. 
Anna-Karin Granberg (SD), Susanne Andersson (SD), Axel Storckenfeldt (M), Berit 
Bergström och Karin Green (C) yrkar bifall till ordförandes (M) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, det vill säga 
skolchefens förslag och eget förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola 
avslår motionen.   
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

FG 2022-00350 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Motion om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka (MP), KS 2022-
00065 
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det ligger i linje med kommunens 
befintliga arbete med att tillhandahålla måltider där både miljö- och hållbarhetsaspekter vägts in.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för att främja 
etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen, aktivt söka efter 
företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter i 
måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns 
kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 
 

Nämnden för Förskola & Grundskola har ombetts att yttra sig senast den 10:e juni till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-04-25 

KSAU, 2022-03-01, § 76 

Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka, 2022-01-
13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit vilken föreslår ett antal insatser för att kommunen ska verka för att främja 
etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen och havsmat.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan framgår att förskolan ska servera varierade och näringsriktiga 
måltider jämnt fördelade över dagen. I skollagen står att eleverna i grundskolan ska erbjudas 
näringsriktiga måltider.  

I Kungsbacka kommun är förvaltningen för Service ansvarig för att tillhandahålla måltider på 
förskolor, fritidshem och grundskolor. De har anställd måltidspersonal och hanterar även inköp av 
råvaror. Genom ett avtal mellan förvaltningen för Förskola & Grundskola och Service har tjänsten 
reglerats. FG är beställare och Service utförare. Serviceförvaltningen planerar matsedel och 
säkerställer att Livsmedelsverkets rekommendationer för målgruppen följs. I avtalet regleras även 
hållbarhetsarbete vilket bland annat innefattar att ekologiska livsmedel ska användas i enlighet med 
politiska mål och beslut och beaktande av klimatpåverkan. Genom brukarråd, elevråd och matråd kan 
föräldrar och elever ha en möjlighet att påverka matsedeln. I motionen framgår att Kungsbacka 
kommun redan arbetar med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat finns framtaget material 
för att främja dialog om skolmaten och inspirera till samtal med barn och unga kring kopplingen till 
hälsa, konsumtion, etik, samhälle och miljö. Miljö- och hållbarhetsarbetet inom skolmåltiden har bland 
annat en grund i kommunens budget där det finns uttryckt att kommunens hållbarhetsarbete ska utgå 
ifrån de nationella miljömålen och att kommunen ska anpassa miljöarbetet och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Förvaltningen ser utifrån skollagen inga hinder för att en specifik typ av mat, exempelvis baserad på 
råvaror från havet, serveras på förskolor och skolor så länge den uppfyller kraven på näringsriktighet, 
uppskattas av barn och unga, kan tillhandahållas inom en rimlig budget och att måltiderna utformas 
utifrån andra politiska mål inom exempelvis hållbarhet och miljö. I motionen föreslås olika insatser 
som rör näringslivet och inköp/upphandling vilka idag inte hanteras inom nämndens uppdrag gällande 
måltider. Vid kontakter med Serviceförvaltningen framkommer att de bedömer att förslagen ligger i 
linje med i linje med kommunens mål och vilja att servera hållbara, klimatsmarta och näringsriktiga 
måltider. Näringsriktigheten i denna typ av mat verkar inte heller utgöra ett problem. De ser att i ett 
första steg kan en omvärldsbevakning göras för att se hur långt andra kommuner kommit samt 
undersöka vilka lokala företag som finns och möjligt samarbete.  

 

Maria Andersson      Frida Byrsten 

Skolchef      Verksamhetschef Myndighet & Stöd 
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§ 76 Dnr 2022-00065 
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service, 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen, aktivt söka efter företag som vill utveckla lokal mat från havet, erbjuda 
sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra 
anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig 
och blivit uppskattad av matgäster. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Förskola & Grundskola 
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§ 13 Dnr 2022-00065 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för 
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen. Motionären vill att kommunen aktivt ska söka efter företag som vill 
utveckla lokal mat från havet och erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter 
i måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan 
mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion från Miljöpartiet om 

Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Jordens yta består av cirka en tredjedel land och resten vatten. Den mesta mat vi människor 

äter är producerad på land. Bara ungefär 2% kommer från havet i form av fisk, ryggradslösa 

djur och alger. Samtidigt har vi problem med utfiskning av de arter vi vant oss vid att äta och 

en pågående klimatförändring som förändrar förutsättningarna för livet i haven. 

Kungsbacka är en kustkommun med behov av företagande lokalt för att minska pendling till 

arbetsplatser utanför kommunen. 

Kungsbacka arbetar redan med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat ska fisk vara 

hållbarhetscertifierad enligt MSC – Marine Stewardship Council och måltiderna ska ha lågt 

klimatavtryck. Men havet innehåller mycket mer än fisk och exklusiva skaldjur, som har 

potential att vara god, klimatsmart och spännande mat. Projekt ”Scary Seafood” i Västra 

Götaland har identifierat flera sådana ryggradslösa djur och alger. 

Som allt nytt kan det kännas ovant. Restauranger kan experimentera med menyer, och det 

kan också kommunens kök. Dels måltidsverksamheten i sig, men också kopplat till 

undervisningen.  

Den här näringslivsutvecklingen behöver ske i samarbete med forskning så att uttagen ur 

havet sker inom ekosystemens gränser. Det är också väsentligt att lokala aktörer, 

yrkesfisket, fritidsfisket, båtägare, friluftsmänniskor, naturvårdare med flera får chans att 

mötas och föra dialog om hur alla de värden som havet bidrar med kan brukas på ett klokt 

och ekosystemanpassat sätt. 

Kommunen kan också ställa upp som testkund för havsprodukter. Det kan göras på flera 

sätt, t ex i upphandlingar under direktupphandlingsgränsen eller i utvecklingsprojekt. 

Miljöpartiet ser goda möjligheter med havsmat, i samarbete med forskning så att skördar 

från havet inte utarmar den biologiska mångfalden. Kommunen har en roll att spela för 

näringslivsutveckling både för matproducenter och turism, och vi föreslår därför; 

- Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad 

vattenbruksnäring i kommunen. 

- Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet. 

-  Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i 

måltidsverksamheten. 

- Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den 

finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 

2022-01-13 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise 



Nämnden för Service, målbild 2023  
  
Visionen visar vägen  
Kungsbacka kommuns Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den 
beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka år 2030 och lyfter fram olika utvecklingsområden 
som vi behöver fokusera på för att nå dit. Tillsammans med övergripande mål, kommunens 
värdegrund och arbetsplatskultur, utgör visionen vår plattform såväl på ett kommunövergripande 
plan som för nämnden för Service.    
  
Gemensam riktning framåt  
Vi skapar värde på flera plan  
Förvaltningen för Service utvecklar och levererar tjänster med en hög serviceanda och till rätt 
kvalitet. Vi tar ett samlat grepp och tillhandahåller stödtjänster för att på bästa sätt hushålla med 
kommunens resurser och ge bästa möjliga service till invånare, företag och föreningar.   

 
Vi eftersträvar partnerskap med övriga delar i kommunens organisation, liksom med leverantörer 
och andra aktörer, genom att i dialog bygga relationer, förståelse och engagemang. Vi delar generöst 
med oss av information och erfarenheter och strävar efter att kommunicera proaktivt och 
transparent.  

 
Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart Kungsbacka och vi fokuserar på hållbarhet i 
flera perspektiv, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.   

 
En omtänksam arbetsplats med motiverade medarbetare  
Genom att vara en omtänksam arbetsplats med fokus på både den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön skapar vi engagerade och motiverade medarbetare som vill stanna kvar och 
utvecklas, som tar ansvar och bidrar till att nå verksamhetens mål, samt är goda ambassadörer för 
vår verksamhet.   

 
Vi arbetar strategiskt och långsiktig med kompetensförsörjning för att möta framtidens utmaningar. 
Det gör vi bland annat genom utbyte mellan oss och skola för att fånga ny evidensbaserad kunskap 
och marknadsföra våra yrken samt kommunen som attraktiv arbetsgivare.   

 
Strategisk inköpsprocess ger högre måluppfyllelse  
Strategiskt inköp är en stor möjliggörare för utveckling, ökad kvalitet, effektivitet och minskade 
kostnader. Inköpsprocessen är känd för hela organisationen så att förvaltningarna får ut den nytta 
som strategiskt inköpsarbete innebär.  

 
Vi upphandlar efterfrågade varor och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, med hänsyn tagen 
till rätt kvalitet, rätt totalpris och rätt plats, i nära samarbete med övriga förvaltningar och 
leverantörer. Det är enkelt att beställa rätt produkt av rätt leverantör till rätt pris och alla fakturor 
hanteras helt elektroniskt.  
Sidbrytning  
  
 
 
 
 
 

 



Strategisk lokalplanering och alternativa energikällor  
Vi arbetar effektivt och strategiskt med lokalplanering för kommunens samlade lokalbehov vilket ger 
en tydlig bild och samsyn. Vi säkerställer att kommunens lokaler är ändamålsenliga och dessutom 
planerar vi och bygger för möjlighet till ökat samnyttjande av lokalerna, vilket är till nytta för 
förvaltningar, invånare och föreningar.  
Vi eftersträvar kostnadseffektiva byggnader med så liten miljöpåverkan som möjligt, vilket gäller 
såväl val av material som en effektiv energianvändning. Dessutom ökar användandet av 
egenproducerad energi. Underhållsåtgärder är optimala ur ett långsiktigt perspektiv.  

 
IT-miljön förenklar vårt arbete  
Vi bidrar till en gemensam och förankrad långsiktig plan för digital transformation, med 
fokusområden som inkluderar samtliga förvaltningar. Vi arbetar proaktivt med säkerhet för vår IT-
infrastruktur.  

 
Utifrån kriterierna ekonomi, nytta och miljö väljer vi bästa tänkbara driftform för kommunens 
verksamhetssystem. 

 
Lokalvård på nytt sätt  
Vi testar nya arbetssätt med ny teknik och nya metoder för att på ett enklare och smartare sätt 
utföra vårt uppdrag med fortsatt hög ambition att minska verksamhetens miljöbelastning.   

 
Goda måltider med minskad klimatpåverkan  
Måltidsverksamheten kännetecknas av utveckling och nytänkande, en välkomnande miljö och goda 
måltider. Genom årstidsanpassade menyer samt valda råvaror får vi en minskad miljö- och 
klimatpåverkan.   
 
I ett ytterligare steg mot god hushållning arbetar vi med att minska mängden avfall från både 
produktion (köket) och servering (matsalen).  

 
Effektiv och miljösmart fordonshantering  
Vår gemensamma fordonshantering levererar rätt kvalitet med hållbarhet i fokus i nära samarbete 
med övriga förvaltningar. Genom samarbetet anpassar kommunens verksamheter sina val av 
transportmedel på ett effektivt och miljösmart sätt, vilket leder till bättre resursutnyttjande, sänkta 
driftkostnader och minskad miljöpåverkan.  
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§ 228 Dnr 2021-01200 
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 
centrala Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ny bebyggelse enligt 
plan- och bygglagen ska gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar samt ha en 
god form-, färg- och materialverkan. Utöver det bör kommunen inte styra över val av 
uttryck. 

Reservation 
Stefan Vilumsons (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022 om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt beakta och främja 
klassisk arkitektur. Motionären menar att utformningen är viktig eftersom det är av 
vikt att beakta människans behov av estetiskt tilltalande miljöer samt utforma stadens 
identitet med respekt för vår historia. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 284 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Byggnadsnämnden 2022-05-12, § 143 
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-04-05 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-04-21, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75  
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Vilumsons (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Stefan Vilumsons (SD) m.fl. 
yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Stefan Vilumsons 
(SD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 284 Dnr 2021-01200 
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 
centrala Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ny bebyggelse enligt 
plan- och bygglagen ska gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar samt ha en 
god form-, färg- och materialverkan. Utöver det bör kommunen inte styra över val av 
uttryck. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022 om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt beakta och främja 
klassisk arkitektur. Motionären menar att utformningen är viktig eftersom det är av 
vikt att beakta människans behov av estetiskt tilltalande miljöer samt utforma stadens 
identitet med respekt för vår historia. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Byggnadsnämnden 2022-05-12, § 143 
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-04-05 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-04-21, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75  
Kommunfullmäktige, 2022-02-08 § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ny bebyggelse enligt plan- och bygglagen 
ska gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar samt ha en god form-, färg- och materialverkan. 
Utöver det bör kommunen inte styra över val av uttryck. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 om att kommunen vid nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska 
arbeta för och särskilt beakta och främja klassisk arkitektur. Motionären menar att utformningen är 
viktig eftersom det är av vikt att beakta människans behov av estetiskt tilltalande miljöer samt utforma 
stadens identitet med respekt för vår historia. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Byggnadsnämnden 2022-05-12, § 143 
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-04-05 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-04-21, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75  
Kommunfullmäktige, 2022-02-08 § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 2021-12-07 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 om att kommunen vid nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska 
arbeta för och särskilt beakta och främja klassisk arkitektur. Motionären menar att utformningen är 
viktig eftersom det är av vikt att beakta människans behov av estetiskt tilltalande miljöer samt utforma 
stadens identitet med respekt för vår historia. 
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I motionen hänvisar Torbjörn Andersson (SD) till en undersökning i Alingsås där invånarna uttryckte 
förkärlek till äldre byggnader i klassisk arkitektur. Hur undersökningen genomfördes till beskrivs inte, 
så vilka slutsatser det går att dra av undersökningen är svårt att säga. Samhällsbyggnadskontoret kan 
dock konstatera att oavsett vilka preferenser människor har vad gäller byggnaders utformning är en 
pågående och levande diskussion om utformningen av våra stadskärnor viktig och eftersträvansvärd. 
Den diskussionen bör breddas till att handla om vilka val som ligger bakom en viss utformning. 

I plan- och bygglagen är en av utgångspunkterna att bevara och värna äldre välgjorda byggnader. Till 
exempel säger plan- och bygglagens andra kapitel att byggnader ska  

utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Ett historiserande formspråk för att anpassa till en kulturhistorisk miljö kan uttrycka respekt för vår 
historia. I andra fall är det motiverat att arkitekturen tydligt är ett uttryck för sin tid. I plan- och 
bygglagens åttonde kapitlet står att en byggnad ska ha  

en god form-, färg- och materialverkan.  

Boverket uttrycker att vad som allmänt sett är god form-, färg- och materialverkan varierar beroende 
av tid och rum, samhällsutvecklingen och naturresurser och av människans användning av den byggda 
miljön. Utformning är med andra ord en komplex fråga som innehåller många bedömningar och 
värderingar.  

Mot bakgrund av Boverkets tolkning av plan- och bygglagens åttonde kapitel, där de bland annat valt 
att använda ordet naturresurser, kan sägas att en av utmaningarna för dagens arkitekter är att tolka den 
alltmer tydliga hållbarhetsutmaning vi står inför. Ett uttryck för det är ett utforskande kring hur vi i 
större utsträckning än tidigare kan använda trä som byggnadsmaterial även i stommar. Regeringen har 
sammanfattat nutidens utmaning i form av mål för Gestaltad livsmiljö, där hållbarhetsperspektiv och 
kvalitet från planeringsstadiet till slutprodukten avseende gestaltning, boende, upplevelser och material 
anges som viktigt. Ett sådant förhållningssätt bör kunna ge mer än den ”avskalade entonighet” 

motionären anser att modernare arkitektur står för. Ett annat sätt att hantera hållbarhetsfrågan är att i 
större utsträckning använda de byggnader som redan finns och förändra dem i stället för att riva. Båda 
dessa sätt återfinns i Sveriges Arkitekters handlingsplan för ekologiskt hållbart samhällsbyggande, 
Vägen framåt från 2020.  

Så som plan- och bygglagen är utformad ska alltid de närboende ges möjlighet att tycka till om de 
stora dragen i alla nya utbyggnadsområden i samband med detaljplanearbetet. Det innebär i de större 
projekten att kommunen talar om att nu är en större förändring på gång genom annonser i dagspress 
och i sociala medier och att allmänheten därmed kan tycka till. Planerna kan var mer eller mindre 
detaljerade beroende på innehåll och läge i staden. Möjligheten att i detalj reglera utformningen är 
störst när miljöer med kulturhistoriska värden berörs av förändringen. I dessa fall involveras också 
kommunens antikvarie för att de kulturhistoriska värdena bäst ska komma till sin rätt.  
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Efter antagen detaljplan har byggherren relativt stor frihet att gestalta sitt hus efter sina idéer och sin 
budget. I bygglovsskedet granskas byggherrens förslag av byggnadsnämnden som ser till att lagens 
krav uppfylls. Under bygglovsprocessen får byggherren guidning och har möjlighet att förfina sitt 
förslag så att det lever upp till såväl lagens krav som eventuella gestaltningsdirektiv som antogs i 
detaljplaneprocessen. Vid gestaltningen i miljöer med kulturhistoriska värden har nämnden ett ansvar 
att dessa värden tillvaratas.  

Den äldsta delen av Kungsbacka stad mellan åarna och Vallgatan, ofta benämnt innerstaden, är delvis 
riksintresse för kulturmiljövården och i sin helhet med i kommunens kulturmiljöprogram. Utöver det 
har en utredning som mer detaljerat beskriver vilka värden som finns i riksintresset och dess närhet 
tagits fram. Dessa dokument används som stöd vid detaljplanering och bygglovsgivning.  

Begreppet klassisk arkitektur är allmänt hållet och kan sägas dominera byggandet från antiken till 
omkring andra världskrigets utbrott. Under en så lång tidsrymd ryms givetvis många stilar. Den 
klassiska staden hyllade täthet, symmetri och ornament. Innerstaden kan sägas vara till stora delar vara 
bebyggd med klassisk arkitektur. Lika allmänt hållet kan sägas att många nya projekt på andra ställen i 
centrala staden har byggts med modern arkitektur. Modern arkitektur kan sägas födas i början av 1900-
talet och drevs från början av ideal som funktionsseparering, ljus och naturkontakt. Den nya 
inriktningen präglades också av utforskandet av vad nya material som stål, dugligt för stommar samt 
armerad betong, kunde ge för nya uttryck. Industrialismen krävde en ny typ av byggnad utförd i en ny 
typ av material. Från 30-talet till i dag har många stilar inom den moderna arkitekturen utforskats. 

I centrala delar är det av stor vikt att varje projekt kan utveckla sin unika prägel utifrån den specifika 
platsen och det platsen ska göra för staden. Det är samhällsbyggnadskontorets uppfattning att varje 
aktör i byggprocessen ska uppmuntras att bidra till att invånarna kan vara stolta över sin stad. 
Kommunen bör uppmuntra till att använda arkitektur som ett konstnärligt uttryck för att tolka vår stad 
och vår tid med de utmaningar och behov vi har idag. Att ta ut svängarna i arkitektoniskt uttryck 
kommer sannolikt att leda till mer debatt. Alla projekts arkitektoniska uttryck kan inte tilltala alla, men 
sammantaget ska nya byggnader bidra till en dynamisk plats som inspirerar. Det är klokt att låta 
ramarna för den friheten stanna vid att projektet ska vara ha god form-, färg- och materialverkan samt 
passa i den kontext det finns, precis som plan- och bygglagen föreskriver. Detta är också något som 
både byggnadsnämnden och Nämnden & Kultur & Fritid framhåller. 

Torbjörn Andersson (SD) har även tidigare motionerat på ämnet i en motion som avslogs i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021. Då var inriktningen att inrätta ett skönhetsråd som skulle 
fungera som en remissinstans för vissa projekt och då värna om stadens skönhet. Kommunfullmäktige 
avslog motionen med hänvisning till att Kungsbacka kommun redan i dag har kompetens att och 
rutiner att hantera estetik och gestaltning i samhällsbyggandet. 

 

Malin Aronsson    Viktoria Fagerlund 

kommundirektör    Verksamhetschef 
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  YTTRANDE 
 

Byggnadsnämnden 
Datum  

2022-04-05 
Diarienummer 

BN 2022-000711 
 

 
 
 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: motion från Torbjörn 
Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 
 
Sammanfattande inställning 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunen bör inte på ett 
övergripande sätt råda över hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en disciplin som bör vara 
ett konstnärligt uttryck för sin tid. Ny bebyggelse bör gestaltas med hänsyn till platsens 
förutsättningar, i vissa fall är det motiverat att använda en mer historiserande stil för att anpassas till 
befintlig, kulturhistorisk bebyggelse, i andra fall kan det vara motiverat med en mer modern 
utformning. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Detta yttrande är i mycket samstämmigt med det yttrande som lämnades 2020-08-03 gällande 
motion om inrättande av ett skönhetsråd i kommunen då frågorna har flera beröringspunkter. 
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Hur 
bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i planskedet, dels i 
handläggningen av bygglov. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska byggnadsnämnden "verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och enligt §7 "ha 
minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den 
omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det byggnadsnämnden med stöd av sin 
personal som fullgör dessa uppgifter. 

Dialog är viktigt 
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig, men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta 
grunden för gestaltningen av stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av 
arkitektur och områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, experter och 
allmänhet får möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och 
förändrade miljöer. 

Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor frihet att styra 
gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog med bygg- och miljöförvaltningen. 
Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 

Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Flera av handläggarna 
har arkitektexamen från teknisk högskola alternativt bebyggelseantikvarisk examen från universitet. 
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Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller som projekterande 
arkitekter. De har därmed kompetens att föra en dialog kring estetiska värden. En estetisk 
bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i varje enskilt ärende. 
Bygglovsärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden tas alltid upp för 
diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie involveras alltid för 
att säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. 

Arkitektur finns tydligt på agendan 

Kungsbacka kommun delar varje år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitekturpris. Detta är 
ett bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet 
och att ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt 
sätt, både ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt. 

Nämnden för Kultur & Fritid är remissinstans för samtliga detaljplaner och bygglovsärenden och 
tillför således kompetens och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 

Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 
lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 

Kungsbacka har ett arkitekturprogram vars mål är att upprätthålla och utveckla bebyggelsemiljöer 
med stark karaktär och identitet. I stor utsträckning behandlar arkitekturprogrammet estetiska 
värden och fungerar som ett komplement till plan- och bygglagen.  

Karaktär Kungsbacka tar sin utgångspunkt i stadens naturförutsättningar, historiska framväxt och 
stadskaraktärer samt beskriver värden och kvaliteter att tänka på vid underhåll, förändring och 
tillägg i den byggda miljön. Syftet är att bidra till en gemensam syn på Kungsbacka stads värden 
och fungera som en inspirationskälla och vägledning när staden förnyas och utvecklas. 

Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling syftar till att lyfta fram innerstadens kulturvärden 
samt ge övergripande riktlinjer för utveckling och bevarande i innerstaden. Innerstaden ska 
utvecklas på kulturmiljöns villkor. Kommunen har också tagit fram ett färgsättningsprogram för 
innerstaden. 

Arkitektur kommunicerar samtid 

Arkitektur och estetik är och har alltid varit en kontroversiell fråga eftersom det berör på ett så 
påfallande sätt människors omgivande miljö och vardag. Hur byggnader ser ut och gestaltas är 
därför ett ämne som ofta hamnar i fokus för debatter och åsiktsförklaringar. Det är bra att ämnet 
berörs och diskuteras eftersom stadsutveckling och arkitektur är en demokratisk fråga. Men det blir 
problematiskt att på ett övergripande sätt råda över hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en 
disciplin som bör vara ett uttryck för sin tid. Arkitekturen bör anses vara ett konstnärligt uttryck och 
ett sätt att kommunicera samtidens ideal och estetik på. Det innebär inte att arkitekturen ska ges 
plats och utrymme på omgivande bebyggelses bekostnad utan anpassas och utformas med hänsyn 
till platsens förutsättningar.  

I vissa fall kan en mer vågad, modern och uttrycksfull arkitektur vara motiverad för att ge platsen 
eller miljön en särskild karaktär eller identitet och tillföra nya värden och kvaliteter. I andra fall bör 
den samspela, ta hänsyn och vävas in på ett omsorgsfullt sätt i befintlig miljö som redan har uttalade 
och karaktärskapande värden. Dessa förutsättningar står beskrivet i Plan- och bygglagen och 
kommunens tjänstepersoner inom nämnda förvaltningar har en samlad kompetens för att avgöra när 
och i vilka fall de olika typerna av arkitektoniskt uttryck är lämpliga. Att på ett övergripande sätt 
beakta och främja att all ny arkitektur inom stadens centrala delar ska ha en historisk prägel vore 
direkt olyckligt och motverka till att staden växer och utvecklas på ett naturligt sätt. Däremot är det 
viktigt och väsentligt att aktivt arbeta för att ny arkitektur planeras och byggs utifrån de principer 
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som regerings mål kring Gestaltad livsmiljö anger, alltså hållbarhetsperspektiv och kvalitet från 
planeringsstadiet till slutprodukten vad avser gestaltning, boende, upplevelser och material.  

Byggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Förvaltningen för Kultur & Fritids synpunkter 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har genom kommunantikvarien ett nära samarbete med Bygg- och 
miljöförvaltningen i ärenden som rör förhandsbesked och bygglov, samt Samhällsbyggnadskontoret 
gällande planarbeten. Kommunantikvarien har kompetens som rör bebyggelsens kulturhistoriska 
värden. Kungsbacka kommun utmärker sig i länet med att ha tillgång till denna kompetens vilket 
innebär att plan- och bygglagens krav på varsamhet och att verka för ”en god byggnadskultur samt 
en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö” kan tillgodoses inom Kungsbacka 
kommun på ett mycket bra sätt.  

Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 
estetiskt tilltagande ändras kontinuerligt över tid. Arkitekturen och konsten formar och påverkar 
våra offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och använder. Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv är det viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig men det är också relevant att ny 
arkitektur speglar samtidens ideal och estetik. Det blir årsringar som går att avläsa i bebyggelsen. 
Att återgå till en historisk gestaltning av all ny arkitektur skulle förvilla och motverka en naturlig 
utveckling av ett konstnärligt uttryck. Arkitektur kan inspireras och ta upp tematiska 
gestaltningsprinciper från historien men det vore olyckligt att på ett övergripande sätt ge en 
inriktning för hur ny arkitektur ska gestaltas. 

 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (56) 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 143 

Remittering av motion från Torbjörn 

Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 

centrala Kungsbacka 
Dnr BN 2022-000711 

Beslut  

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Kent Wallin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Andersson (SD) har kommit in med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, 
som i folkmun kallas klassisk arkitektur. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08 att remittera en motion från Torbjörn Anderson (SD) 
om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till 
Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Motionssvaret har utformats av förvaltningen för Kultur & Fritid och Bygg- och miljöförvaltningen 
i samråd. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-04-21, § 175 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Förvaltningens yttrande, 2022-04-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75 

Kommunfullmäktige, 2022-02-08, §12 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Wallin (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Byggnadsnämnden Datum 

 2022-05-12 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
respektive Kent Wallins (SD) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 
byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Anteckning 

Stefan Vilumsons (SD) stödjer Kent Wallins (SD) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  

2022-04-05 
Diarienummer 

BN 2022-000711 
 

 
 
 
 
 
 
 
Remittering av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 
centrala Kungsbacka  
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har kommit in med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, 
som i folkmun kallas klassisk arkitektur. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08 att remittera en motion från Torbjörn Anderson (SD) 
om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till 
Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Motionssvaret har utformats av förvaltningen för Kultur & Fritid och Bygg- och miljöförvaltningen 
i samråd. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Förvaltningens yttrande, 2022-04-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75 

Kommunfullmäktige, 2022-02-08, §12 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2022-00080 
Begäran om yttrande - Motion om klassisk arkitektur i Kungsbacka 
Kommunstyrelsens diarienummer 
KS 2021-01200 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en 
mer klassisk arkitektur. Den moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att 
det finns både estetiska och historiska argument för att bygga vidare på den tidiga 
1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, som i folkmun kallas klassisk 
arkitektur. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Begäran om yttrande, 2022-03-09 
(Sverigedemokraterna) (Motion) Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 2022-03-
09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Jägnert (SD) yrkar på bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag och Stefan Jägnerts (SD) yrkande till bifall till motionen. 
Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att det är nämndens mening att 
besluta enligt förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Torbjörn Andersson (SD) och Stefan Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

Datum 

2022-04-06 
Diarienummer 

KFT 2022-00080 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 
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Begäran om yttrande - Motion om klassisk arkitektur i Kungsbacka 
Kommunstyrelsens diarienummer 
KS 2021-01200 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08, att remittera en motion från Torbjörn Andersson (SD) om 
klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till byggnadsnämnden samt till nämnden 
för Kultur & Fritidför yttrande. 
 
Motionssvaret har utformats i samråd med förvaltningen för Bygg- och miljöförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, som i 
folkmun kallas klassisk arkitektur. 
 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter 
Detta yttrande är i mycket samstämmigt med det yttrande som lämnades 2020-08-03 gällande motion 
om inrättande av ett skönhetsråd i kommunen då frågorna har flera beröringspunkter. 
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Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Hur bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i 
planskedet, dels i handläggningen av bygglov. 
 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska Byggnadsnämnden "verka för en 
god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och 
enligt §7 "ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det Byggnadsnämnden med 
stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 
 
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden 
för gestaltningen av stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av arkitektur och 
områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, experter och allmänhet får 
möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och förändrade miljöer. 
 
Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor frihet att 
styra gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog med bygg- och miljöförvaltningen. 
Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 
 
Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Flera av handläggarna har 
arkitektexamen från teknisk högskola alternativt bebyggelseantikvarisk examen från Göteborgs 
universitet. Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller som 
projekterande arkitekter. De har därmed kompetens att föra en dialog kring estetiska värden. En 
estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i varje enskilt ärende. 
Bygglovsärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden tas alltid upp för 
diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie involveras alltid för att 
säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. 
 
Kungsbacka kommun delar varje år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitekturpris. Detta är ett 
bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet och att 
ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt sätt, både 
ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt. 
 
Nämnden för Kultur & Fritid är remissinstans för samtliga detaljplaner och bygglovsärenden och 
tillför således kompetens och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att fullgod kompetens kring gestaltningsfrågorna finns inom 
enheten för bygglov tillsammans med förvaltningen för Kultur & Fritid samt att rutinerna för hur 
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kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl inom enheterna som i samarbetet med kommunens 
politiska organ.  
 
Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 
lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 
 
Kungsbacka har ett Arkitekturprogram vars mål är att upprätthålla och utveckla bebyggelsemiljöer 
med stark karaktär och identitet. I stor utsträckning behandlar arkitekturprogrammet estetiska värden 
och fungerar som ett komplement till Plan- och bygglagen.  
 
Karaktär Kungsbacka tar sin utgångspunkt i stadens naturförutsättningar, historiska framväxt  
och stadskaraktärer samt beskriver värden och kvaliteter att tänka på vid underhåll, förändring och 
tillägg i den byggda miljön. Syftet är att bidra till en gemensam syn på Kungsbacka stads värden och 
fungera som en inspirationskälla och vägledning när staden förnyas och utvecklas. 
 
Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling syftar till att lyfta fram innerstadens kulturvärden samt 
ge övergripande riktlinjer för utveckling och bevarande i innerstaden. Innerstaden ska utvecklas på 
kulturmiljöns villkor. Kommunen har också tagit fram ett färgsättningsprogram för innerstaden. 
 
Arkitektur och estetik är och har alltid varit en kontroversiell fråga eftersom det berör på ett så 
påfallande sätt människors omgivande miljö och vardag. Hur byggnader ser ut och gestaltas är därför 
ett ämne som ofta hamnar i fokus för debatter och åsiktsförklaringar. Det är bra att ämnet berörs och 
diskuteras eftersom stadsutveckling och arkitektur är en demokratisk fråga. Men det blir problematiskt 
att på ett övergripande sätt råda över hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en disciplin som bör 
vara ett uttryck för sin tid. Arkitekturen bör anses vara ett konstnärligt uttryck och ett sätt att 
kommunicera samtidens ideal och estetik på. Det innebär inte att arkitekturen ska ges plats och 
utrymme på omgivande bebyggelses bekostnad utan anpassas och utformas med hänsyn till platsens 
förutsättningar. I vissa fall kan en mer vågad, modern och uttrycksfull arkitektur vara motiverad för att 
ge platsen eller miljön en särskild karaktär eller identitet och tillföra nya värden och kvaliteter. I andra 
fall bör den samspela, ta hänsyn och vävas in på ett omsorgsfullt sätt i befintlig miljö som redan har 
uttalade och karaktärskapande värden. Dessa förutsättningar står beskrivet i Plan- och bygglagen och 
kommunens tjänstepersoner inom nämnda förvaltningar har en samlad kompetens för att avgöra när 
och i vilka fall de olika typerna av arkitektoniskt uttryck är lämpliga. Att på ett övergripande sätt 
beakta och främja att all ny arkitektur inom stadens centrala delar ska ha en historisk prägel vore direkt 
olyckligt och motverka till att staden växer och utvecklas på ett naturligt sätt. Däremot är det viktigt 
och väsentligt att aktivt arbeta för att ny arkitektur planeras och byggs utifrån de principer som 
regerings mål kring Gestaltad livsmiljö anger, alltså hållbarhetsperspektiv och kvalitet från 
planeringsstadiet till slutprodukten vad avser gestaltning, boende, upplevelser och material.  
 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Förvaltningen för Kultur & Fritids synpunkter 
Kultur & Fritid står bakom Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter. Förvaltningen vill vi göra 
följande tillägg. 
 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har ett nära samarbete med både bygg- och miljöförvaltningen i 
ärenden som rör förhandsbesked och bygglov samt Samhällsbyggnadskontoret gällande planarbeten 
genom kommunantikvarien. Kommunantikvarien har kompetens som rör bebyggelsens 
kulturhistoriska värden. Kungsbacka kommun utmärker sig i länet med att ha tillgång till denna 
kompetens vilket innebär att plan- och bygglagens krav på varsamhet och att verka för ”en god 
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö” kan tillgodoses inom 

Kungsbacka kommun på ett mycket bra sätt.  
 
Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 
estetiskt tilltagande ändras kontinuerligt över tid. Arkitekturen och konsten formar och påverkar våra 
offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och använder. Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv är det viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig men det är också relevant att ny 
arkitektur speglar samtidens ideal och estetik. Det blir årsringar som går att avläsa i bebyggelsen. Att 
återgå till en historisk gestaltning av all ny arkitektur skulle förvilla och motverka en naturlig 
utveckling av ett konstnärligt uttryck. Arkitektur kan inspireras och ta upp tematiska 
gestaltningsprinciper från historien men det vore olyckligt att på ett övergripande sätt ge en inriktning 
för hur ny arkitektur ska gestaltas. 
 
Kultur & Fritid föreslår att avslå motionen. Förvaltningarna bör inte på ett övergripande sätt råda över 
hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en disciplin som bör vara ett konstnärligt uttryck för sin 
tid. Ny bebyggelse bör gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar, i vissa fall är det motiverat att 
använda en mer historiserande stil för att anpassas till befintlig, kulturhistorisk bebyggelse, i andra fall 
kan det vara motiverat med en mer modern utformning. I förvaltningarna finns god kunskap och 
kompetens hur dessa bedömningar bör göras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Begäran om yttrande, 2022-03-09 
(Sverigedemokraterna) (Motion) Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 2022-03-09 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Ulrika Granfors     Sofia Rosén 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-01 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 75 Dnr 2021-01200 
Remittering av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 12 Dnr 2021-01200 
Anmälan av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Beslutsunderlag 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr 2022-00526 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen samt ställföreträdare i 
Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i 
Coompanion Halland. 

Då nuvarande ersättaren i nämnden för Individ & Familjeomsorg Heidi Sjöstedt (M) 
utses till ny ledamot i nämnden genomförs också fyllnadsval för uppdraget som 
ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg. På samma sätt genomförs också 
fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen då nuvarande ersättaren 
Franklin Eck (M) utses till ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) 
utses genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Kalle Påsse 
Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot och ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och 
ställföreträdare i Coompanion Halland, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Gunilla Apler (M) till 
uppdraget som ny ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till 
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Heidi Sjöstedt (M) till 
uppdraget som ny ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ulrika Nyhlén (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Franklin Eck (M) till 
uppdraget som ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Berit Bergström (M) till 
uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kalle Påsse Sundvall (M), Länsstyrelsen i Hallands län, Gunilla Apler (M), Heidi 
Sjöstedt (M), Ulrika Nyhlén (M), Franklin Eck (M), Berit Bergström (M), nämnden 
för Individ & Familjeomsorg, kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges valberedning, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Kalle Påsse Sundvall <kalle.passe‐sundvall@kungsbacka.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 15:06
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Lisa Andersson 
<lisa.andersson@kungsbacka.se>; Emanuel Forsell <emanuel.forsell@kungsbacka.se>; 
Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>; Anders Ekström 
<anders.ekstrom@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag

Hej alla

Jag vill avsäga mig samtliga politiska uppdrag i Kungsbacka kommun per 15 september 2022.

Hälsningar 

Kalle Påsse Sundvall (m)
Ordförande
Nämnden för Individ‐ och familjeomsorg
434 81 Kungsbacka kommun
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Från: Jan Riise   
Skickat: den 26 september 2022 13:11
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse kommunfullmäktige

Hej Patrik

Jag blir tvungen att avsäga mig uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige eftersom jag 
också blev invald som ledamot i Sveriges Riksdag.

Hälsningar
Jan Riise
Miljöpartiet de gröna
Kungsbacka
‐‐
Jan Riise
Ordförande MP Halland
Tel 

Adress: Dunkilihöjdsv 24, 43994 Onsala.
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Box 121, 432 23 Varberg • Besöksadress: Östra Långgatan 7 • Telefon: 0340-62 84 00 • varbergs.tingsratt@dom.se  
www.domstol.se/varbergs-tingsratt 

 Öppettider: Måndag- fredag 08.00-16.00  

 Beslut
 Datum 

2022-09-16 
 

 
Diarienummer 

 TVA 2022/74
 

Lagmannen 

 
 

 

Entledigande av nämndeman 
Jan Petersson, Kungsbacka kommun, har begärt att entledigas från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 

Tingsrätten bifaller Niklas Johansson begäran. 

Kungsbacka kommun ska utse ersättare för kvarvarande 
mandatperiod. 

 

 

Mats Sjösten 

Lagman 
 



Från:My Clingston <my.clingston@kungsbacka.se> 
Skickat: den 16 oktober 2022 19:53
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse kommunfullmäktige 

Hej,

Härmed avsäger jag mig min plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning,
My Clingston
Kristdemokraterna

Skickat från Outlook för iOS
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