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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka  
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, KS 2022-00206 
Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande 2022-05-31.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för 
yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som har inkommit med en motion 
om att kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och berörda 
kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-
Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 30 juni 2022. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att 
både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2022-03-29 §117 Remittering av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Motion (MP) – Lygnerns vatten – värt att värna 

Yttrande 2022-05-31 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2022-05-31 



 

 

Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och Vattenmyndigheten, 
2021-02-01 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, uppdaterad 2020 
 
Paula Morelli  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Yttrande över motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka  
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, KS 2022-00206 

Sammanfattade inställning 
För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över och att 
både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Nämndens ställningstagande i detalj 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion till Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för 
yttrande. Det är Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) som har inkommit med en motion 
om att kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och berörda 
kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera föreskrifterna för Lygnern-
Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet till att omfatta hela 
avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda 
kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Miljö & Hälsoskydd anser att föreskrifterna för Lygnern – Fjärås Bräcka behöver uppdateras och 
med dem området som ingår i vattenskyddsområdet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en säker vattenförsörjning är därför avgörande för ett fungerande samhälle. En säker 
dricksvattenförsörjning kräver långsiktig planering som säkerställer att de vattenresurser som finns 
kan förse invånarna med dricksvatten av god kvalitet, även flera generationer framåt. Som 



 
 

 

 
 
 

samhällsfunktion karakteriseras vattenförsörjning av storskalighet och komplexitet. 
Dricksvattenförsörjning omfattar vatten i flera olika led, allt från vattnets väg genom landskapet 
som bildar råvatten i vattenresursen till intaget i vattenverket som producerar dricksvatten och 
vidare till konsument. 

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer 
cirka 65 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från 
grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern. 

Enligt Dricksvattendirektivet ska EUs medlemsstater säkerställa att det utförs en riskbedömning och 
riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. Syftet med 
riskbedömningen och riskhanteringen är att minska den beredning som krävs för produktionen av 
dricksvatten, till exempel genom en begränsning av de faktorer som förorenar eller riskerar att 
förorena de vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten. Det är därför inte lämpligt att 
vattenskyddsområdet avgränsas av en administrativ gräns som länsgränsen mellan Hallands och 
Västra Götaland.  

I vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs och Vattenmyndigheten, 
2021-02-01, föreslås ett systematiskt arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt 
vattenskyddsområde. Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, 
det vill säga att risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från 
riskbedömningen bör ligga till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av 
vattenskyddsområdet samt motivera föreslagna föreskrifter. 

Syftet med vattenskyddsföreskrifterna kan vara att hantera identifierade risker för vattenresursen 
eller att förebygga att problem uppstår. Det är viktigt att beslutet om vattenskyddsområde och 
föreskrifter grundar sig på de platsspecifika förutsättningarna och att föreskrifterna är lokalt 
anpassade. 

Ett mark- eller vattenområde får, enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, av länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller 
kan antas komma att utnyttjas för dricksvattentäkt. Beträffande den geografiska avgränsningen 
anges i förarbetena att ett vattenskyddsområde normalt bör ges en sådan omfattning att garantier 
skapas för att råvattnet efter ett normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål. 

Avseende ytvatten framhålls i förarbeten att de höga strömningshastigheterna i ytvatten gör att ett 
fullt effektivt skydd kan uppnås endast om skyddsområdet ges en sådan omfattning att det omfattar 
hela eller väsentliga delar av tillrinningsområdet. Ett godtagbart skydd kan dock ofta skapas även 
om skyddsområdet ges en mer begränsad omfattning. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att behov av att inrätta ett vattenskyddsområde ska utredas för 
alla vattenresurser som används eller kan komma att användas som vattentäkt för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, och där uttaget i snitt 
överstiger 10 m3 per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Även vattentäkter med lägre 
kapacitet än 10 m3 per dygn eller som försörjer färre personer än 50 personer kan beslutas som 
vattenskyddsområde om det bedöms som ett effektivt sätt att skydda den aktuella vattenresursen. 
Havs- och vattenmyndigheten anser att dricksvattenproducenten är den aktör som har bäst 
förutsättningar för att göra utredningen. Om utredningen visar att det finns ett behov och en nytta 
med att inrätta ett vattenskyddsområde bör dricksvattenproducenten verka för att ett 
vattenskyddsområde inrättas genom att ansöka om det hos länsstyrelse eller kommun. Vid 
bedömningen av vattenresursens behov av skydd bör både behovet av att ytterligare reglera 



 
 

 

 
 
 

pågående verksamheter och markanvändning analyseras liksom behovet av att förebygga att nya 
risker uppkommer. Vattenskyddsområdenas aktualitet och relevans bör regelbundet ses över. 
Sådana initiativ kan tas av dricksvattenproducenten eller av beslutsmyndigheten. 

Dricksvattenproducenten är vanligtvis den som ansöker om att ett vattenskyddsområde ska inrättas. 
I arbetet med en ansökan ingår att genomföra de undersökningar som behövs för att motivera 
avgränsningen av vattenskyddsområdet och de föreslagna föreskrifterna. 

Beslutsunderlag för vattenskyddsområde bör innehålla en utredning av avrinningsområdet och 
vattentäkten.  

Riskbedömning görs i sex steg: 

 1. Beskriv beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning användas som 
dricksvatten.  

2. Redovisa potentiella föroreningskällor och risker kopplade till pågående mark- och 
vattenanvändning.  

3. Beskriv förutsättningarna för spridning från föroreningskälla till vattentäkten.  

4. Bedöm risken för negativ påverkan på vattentäktens uttagsmöjlighet/kapacitet.  

5. Analysera riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna användas för 
dricksvattenproduktion.  

6. Analysera om vattenskyddsföreskrifter kan användas för att reducera risken och inom vilket/delar 
av avrinningsområdet dessa bestämmelser i så fall bör gälla. 

Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens Vattenförsörjningsplan. Redan idag används 
överföringsledningar för vatten till och från Mölndal och Göteborg men även Varberg. 
Göteborgsregionen är en region under stark tillväxt, och är beroende av en säker tillgång till 
dricksvatten för att klara utveckling av verksamheter, bostadsbyggande, folkhälsa och 
välbefinnande. Samtidigt lever vi i ett komplext och föränderligt samhälle och står inför ett klimat 
under förändring, vilket skapar utmaningar för vattenförsörjningen, och ställer krav på att 
vattentillgångar och försörjningssystem säkras och skyddas långsiktigt.  

Historiskt sett har vi i Sverige haft tillgång till råvatten av god kvalitet. Våra vattenresurser är dock 
i allt högre grad utsatta för olika former av risker och hot, vilket gör att råvattnets kvalitet riskerar 
att försämras. Riskerna, främst till följd av mikrobiologisk påverkan och klimatförändringar, 
förväntas bli mer påtagliga för råvattnet i regionen framöver. Detta gäller i särskilt hög grad 
ytvattenresurser. God kunskap om de riskkällor och andra faktorer som kan påverka våra 
vattenresurser är en viktig förutsättning då t.ex. riskbedömningar genomförs. För 
Göteborgsregionen är det viktigt att det finns ett att verkningsfullt skydd finns för samtliga 
vattentäkter i regionen och en samverka kring skydd av gemensamma vattenresurser. Fjärås Bräcka 
är ett grundvattenmagasin som har stor regional betydelse. Havs- och vattenmyndigheten har 
beslutat att Fjärås Bräcka vattenverk i Kungsbacka är av riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjning. Motiv till beslut är att anläggningen kan nyttjas av många människor, har stor 
kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar samt behövs som reserv 
eller för framtida användning. Kapacitetsmässigt bedöms Lygnern och Fjärås Bräcka ha stor 
regional betydelse och stor outnyttjad kapacitet 

Riskhantering i samband med skydd av råvatten är i allmänhet starkt kopplat till tillrinningsområdet 
till det aktuella yt- eller grundvattnet. Hänsyn måste tas till både kemiska och mikrobiologiska 



 
 

 

 
 
 

föroreningar, som antingen kan komma från punktkällor (t.ex. bräddning av avloppsvatten, 
läckande bränsletankar eller gödselupplag) eller diffusa källor (t.ex. avrinning från förorenade 
områden eller nitratbelastning från jordbruk). Riskanalyser av vattenförsörjning, t.ex. vid 
framtagning av underlag till vattenskyddsområden, har därför traditionellt fokuserat på typiska 
föroreningskällor som kan hota råvattnet. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa bara utgör en 
del av riskerna i ett komplext dricksvattenförsörjningssystem och att det finns en mängd oönskade 
händelser som kan uppstå i systemet utöver förorening av råvattnet. Läckage i ledningsnät, 
elbortfall, översvämningar och sabotage kan ge avbrott i vattenförsörjningen med stora 
konsekvenser.  

För vattentäkter i Göteborgsregionen som inte utnyttjar Göta älv bedöms de viktigaste 
föroreningskällorna vara kopplade till främst vägtransporter och jordbruk. När det gäller transporter 
är det framför allt olyckor på det allmänna vägnätet som sannolikt utgör den största potentiella 
riskkällan. Föroreningar kopplade till jordbruket är framför allt nitrat, bekämpningsmedel och 
mikrobiologiska föroreningar. 

För att Kungsbacka ska kunna säkra sitt dricksvatten och sitt bidrag till Göteborgsregionens 
vattenförsörjning är det därför viktigt att skyddsföreskrifterna för Lygnern – Fjärås bräcka ses över 
och att både föreskrifter och skyddsområde baseras på en utredning och riskbedömning av 
avrinningsområdet och vattentäkten. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förvaltningen för 
Teknik är bäst lämpad att ta fram en sådan utredning och riskbedömning. Beslut om 
skyddsföreskrifter bör beslutas av länsstyrelsen i Halland och länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 

Paula Morelli  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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§ 117 Dnr 2022-00206 
Remittering av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik och 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, 
identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att 
uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 37 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

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 Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 37 Dnr 2022-00206 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill 
motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar 
potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt genomför de 
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

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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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2020
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
Layout: Göteborgsregionen
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Arbetsprocess
En workshop där politiker och tjänstemän från kommunerna i Göteborgsregionen medver-
kade var utgångspunkt för formulering av vision och mål vid framtagandet av Vatten- 
försörjningsplan för Göteborgsregionen. Planen utformades av en arbetsgrupp med repre-
sentanter från några av Göteborgs regionens kommuner och från SGU. Konsult för framta-
gande av planen var Ramböll Sverige AB, i ett inledande skede medverkade även Tyréns 
samt Kairos Future. Representant från Chalmers (DRICKS) har medverkat i avsnitten om 
risk och sårbarhet. Till arbetet med framtagande av planen kopplades också två grupper 
med representanter från samtliga kommuner i regionen, dels en förankringsgrupp med 
kommunernas VA chefer, dels ett chefsnätverk med kommunernas chefer för avfall och VA. 

En aktualitetsbedömning av planen har genomförts 2018-2019 av arbetsgruppen för den regionala vat-
tenförsörjningsplanen, och förankrades i GR:s VA-nätverk. Planen beslutades uppdateras med relevan-
ta data och nya utredningar gällande klimatförändringar och säkerhetsfrågor. Konsult under uppdate-
ringen har varit Ramboll Sverige AB, och säkerhetsskyddschefen på Göteborg Kretslopp och vatten har 
bidragit med expertis samt kontroll av säkerhetskänsliga uppgifter.

Ändringar i föreliggande uppdaterade Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen (2020) jämfört 
med tidigare version återfinns främst i kapitel 7 under rubrikerna Klimateffekter och dricksvattenför-
sörjning samt Säkerhet i vattenförsörjningen.  Tillägg och ändringar har även gjorts i kapitel 1, under 
rubriken Uppföljning; i kapitel 2 som uppdaterats med relevanta utredningar, ny lagstiftning samt 
aktuellt myndighetsarbete; i kapitel 3 och 4 som uppdaterats med aktuellt läge i regionen och kom-
munerna; i kapitel 6 som uppdaterats med aktuell statistik och nya prognoser; samt i kapitel 8 som 
kompletterats med en nulägesbild.
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Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en 
fungerande vattenförsörjning är en förutsättning 
för samhällsutvecklingen. Göteborgsregionen är 
en region under stark tillväxt, och är beroende 
av en säker tillgång till dricksvatten för att klara 
utveckling av verksamheter, bostadsbyggande, 
folkhälsa och välbefinnande. Samtidigt lever vi i 
ett komplext och föränderligt samhälle och står 
inför ett klimat under förändring, vilket skapar 
utmaningar för vattenförsörjningen, och ställer 
krav på att vattentillgångar och försörjningssys-
tem säkras och skyddas långsiktigt.

Dricksvattenutredningens slutbetänkande En 
trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32, 
tydliggör behovet av ett regionalt perspektiv 
och mellankommunal samverkan för att möta 
vattenförsörjningens utmaningar. I Göteborgsre-
gionen har vi gemensamma vattenresurser, och 
våra kommuner är redan idag sammankopplade 
i försörjningssystemen. Det är därför nödvändigt 
med en gemensam hantering av vattenförsörj-
ningsfrågorna. 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 
utarbetades av GR och medlemskommunerna 
i samarbete, och är sedan tidigare behandlad 
politiskt i samtliga kommuner, med ett brett stöd 
för vision och mål som resultat. Planen används 
idag som underlag både för kommunala planer 
och strategier, och för den samverkan inom 
VA-området som sker inom Göteborgsregionen. 
Planens mål följs upp regelbundet, och visar på 
goda resultat av det regionala samarbetet, men 
också att mycket arbete återstår för att uppfylla 
planens vision om en trygg och långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning i regionen. 

2019 gjordes en aktualitetsförklaring av planen, 
där den bedömdes som i huvudsak aktuell men 
i behov av uppdateringar inom ett par områden, 
klimatförändringarnas påverkan på dricksvatten 
samt säkerhetsfrågor för dricksvattenförsörjning. 
Detta dokument utgör den uppdaterade versio-
nen av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregi-
onen.

Förord
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsätt-
ning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Därför utgör Rent vatten och sanitet 
för alla ett av FN:s globala mål inom Agenda 2030. De 17 målen för hållbar utveckling är 
integrerade och odelbara, och tydliggör kopplingen mellan vattenförsörjningen och andra 
hållbarhetsmål såsom hälsa, resurseffektivitet samt vikten av att skydda våra ekosystem.

Maria Sigroth
Avdelningschef, Miljö och Samhällsbyggnad
Göteborgsregionen
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1.1 Inledning
I Göteborgsregionen är vi alla beroende av 
gemensamma vattenresurser. Det gör vattnet till 
en fråga av regional betydelse och det blir således 
logiskt att arbeta med gemensamma lösningar. 
Redan idag förekommer mellankommunala 
och regionala samarbeten i olika former och i 
olika omfattning. Inom dricksvattenförsörjning 
samarbetar flera kommuner med varandra. 
Exempelvis har varken Öckerö eller Ale någon 
egen dricksvattenproduktion utan köper sitt 
vatten från Göteborg, respektive Kungälv och 
Göteborg. Göteborg levererar även dricksvatten 
till Partille och Mölndal. Likaså finns möjligheter 
till reservvattenförsörjning i flera kommuner 
genom överföring från grannkommuner, exem-
pelvis mellan Härryda, Mölndal och Kungsbacka. 
Vidare är Tjörn, särskilt sommartid, beroende av 
leverans från Stenungsund. 

Dessa befintliga samarbeten är ett tecken på 
att vattenresurserna inom regionen är ojämnt 
fördelade. Särskilt tydligt blir detta för kustkom-
munerna Öckerö, Tjörn och delar av Kungälv och 
Stenungsund. Vatten, såväl i form av ytvatten 
som grundvatten, ska därför ses som en gemen-
sam resurs oavsett vilken eller vilka kommuner 
som är berörda geografiskt. Ett sådant synsätt 
leder till att det blir naturligt med gemensamma 
lösningar och samverkan i regionen för att kunna 
hantera de gemensamma frågeställningarna på 
ett effektivt sätt. En viktig utgångspunkt för detta 
är en gemensam vision och gemensamma mål för 
regionen.

1.2 Vision -  
”En trygg och långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning”

Visionen anger att vattenförsörjningen ska vara 
trygg och långsiktigt hållbar, vilket ska gälla hela 
kedjan från råvattnets ursprung till konsumen-
tens kran. En trygg vattenförsörjning innebär 
att konsumenten ska kunna förvänta sig säker 
leverans av dricksvatten, d.v.s. en leverans med 
mycket få och korta avbrott, samt att vattnet i 
kranen alltid ska vara hälsosamt och gott. I be-
greppet trygghet ligger även brukarnas tillit och 
förtroende för producentens förmåga att upp-

täcka och åtgärda eventuella fel. Konsumenten 
ska kunna förvänta sig beredskap och tillgång till 
information i en krishändelse. 

Vidare anger visionen att vattenförsörjningen ska 
vara långsiktigt hållbar, vilket innebär att hela 
vattenförsörjningskedjan ska vara hållbar ur eko-
logisk, social och ekonomisk synvinkel. Vatten-
försörjningen som den sker idag får inte äventyra 
framtida generationers möjligheter till en trygg 
och långsiktigt hållbar vattenförsörjning. 

Med ekologiskt hållbar avses att vattenförsörj-
ningen inte innebär någon negativ påverkan på 
ekosystemen på lång sikt. Det kan t.ex. handla 
om energieffektivitet eller att uttag av råvatten 
ur en sjö eller ett grundvattenmagasin enbart 
görs till en nivå som naturen tål. Uttagen ska 
vara väl utredda och balanserade så att miljök-
valitetsnormer, i enlighet med vattendirektivet, 
kan upprätthållas/uppnås i våra gemensamma 
vattenresurser. 

Begreppet ekologiskt hållbar innebär således 
ett balanserat användande av naturens resurser 
där olika intressen måste vägas mot varandra. 
Grundvattenmagasin i form av isälvsavlagringar 
utgör en ändlig resurs som inte återskapas förrän 
nästa istid, vilket ska tas i beaktande när det 
gäller utbrytning av isälvsavlagringar i samband 
med grustäktsverksamhet. Ett väl balanserat 
nyttjande av isälvsavlagringar för dricksvatten-
försörjning innebär en ekologiskt långsiktigt 
hållbar naturresursanvändning. 

Den ekologiska aspekten av långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning täcks in dels genom mark- och 
miljödomstolens tillståndsprövning av vattentäk-
ter, grustäkter och andra exploateringar och den 
miljökonsekvensbeskrivning som görs i samband 
med dessa processer, men också genom den upp-
följning av vattenförekomsternas status som det 
svenska vattenförvaltningsarbetet leder till. 

För att ha tillgång till råvatten av god kvalitet 
krävs i grunden ett väl fungerande grund- och 
ytvattenekosystem med förmåga att rena och att 
balansera och återhämta sig från eventuella stör-
ningar. Att ha tillgång till råvatten av god kvalitet 
är en viktig förutsättning för att kunna bedriva 
en kostnads- och resurseffektiv dricksvattenför-
sörjning. Föreliggande vattenförsörjningsplan 
förordar därför ett upprätthållande av vitala och 
funktionella ekosystem som bidrar med ekosys-
temtjänsterna vattenproduktion och vattenrening. 
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1. Planens mål och genomförande

Den sociala synvinkeln av långsiktigt hållbar vat-
tenförsörjning innefattar att alla ska ha tillgång till 
hälsosamt och gott vatten till en rimlig och förut-
sägbar kostnad för den enskilde. Konsumenten ska 
känna sig trygg och kunna lita på att det kommer 
vatten ur kranen och att det vatten som kommer är 
av god kvalitet och inte innebär risk för sjukdom. 

Ekonomiskt hållbar vattenförsörjning innebär 
att verksamheten har hållbara resurser för att 
säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden. 
Uppgifterna kan exempelvis avse att ledningsnätet 
förnyas, läckage minskas, anläggningarna har den 
status och kapacitet som krävs idag och i fram-
tiden och att organisationen har den kompetens 
som krävs för att möta framtida utmaningar. Det 

kan även handla om att utvecklingen i regionen 
planeras för samlad bebyggelse där infrastruktu-
ren kan användas effektivt. För att upprätthålla en 
ekonomiskt hållbar vattenförsörjning krävs också 
förebyggande arbete för att undvika försämringar 
av råvattenkvalitet hos såväl dagens som presum-
tiva framtida vattentäkter. 

Sammanfattningsvis ska konsumenten 
kunna lita på att det kommer vatten ur 
kranen och att det vatten som kommer 
är av god kvalitet och att det är produc-
erat och distribuerat på ett resurs- och 
kostnads effektivt sätt som inte innebär 
negativa konsekvenser för miljön.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

10

1. Planens mål och genomförande

1.3 Målområden
Utifrån visionen har tre målområden formulerats: 

Gott och hälsosamt
dricksvatten i kranen

Säker tillgång till
råvatten av god kvalitet

Robusta
vattenförsörjningssystem

Med ett gott dricksvatten avses här ett vatten 
som inte ger upphov till återkommande klago-
mål från brukarna till följd av otillfredsställande 
smak, lukt eller färg. Vidare bör dricksvattnet 
vara av en sådan kvalitet att det inte orsakar tek-
niska problem hos brukarna, t.ex. missfärgning 
av tvätt, igensättning av installationer m.m.

Hälsosamt dricksvatten handlar om att vattnet 
ska hålla en sådan kvalitet att det inte orsakar 
negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt.

Att tillgången till råvatten ska vara säker innebär 
att råvatten ska finnas i tillräcklig mängd, utan 
frekventa avbrott till följd av t.ex. påverkan av 
föroreningar i råvattnet eller att tillrinningen 
periodvis är för låg. Konsekvenserna av att inte 
ha en säker tillgång till råvatten kan bli mycket 
allvarliga för de samhällsfunktioner som är extra 
avbrottskänsliga, t.ex. sjukhus.

Tillgång till råvatten av god kvalitet innebär, 
förutom att minska risken för avbrott till följd 
av t.ex. påverkan av föroreningar, att råvattnets 
status ska vara god. Försämrad råvattenkvalitet 
leder till allt högre krav på de reningstekniska 

lösningarna i vattenverken. Ett förebyggande ar-
bete för att förhindra förorening av vattenresur-
ser utpekas av WHO som ett effektivt arbetssätt 
när det gäller hantering av risker och sårbarhet i 
dricksvattenförsörjningen, se vidare avsnitt 2.9.

Robusta vattenförsörjningssystem innebär i 
korthet att produktions- och distributionssyste-
met ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det 
klarar av att hantera och motstå förändringar av 
olika slag. Förändringarna kan gälla omvärlds-
faktorer som klimat eller mer lokala förändringar 
som kompetensförsörjning inom organisationen. 
Förutsättningar för ett robust vattenförsörj-
ningssystem är exempelvis förebyggande arbete 
med hållbara tekniska lösningar, beredskap för 
krishantering, integrering av vattenförsörjnings-
frågorna i övrig samhällsplanering och i regiona-
la utvecklingsplaner.
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1. Planens mål och genomförande

1.4 Mål och åtgärder
Kopplade till målområdena har förslag till nio 
delmål formulerats. Varje delmål kan härledas till 
ett eller flera målområden. Under varje delmål 
nedan presenteras en kort introduktion till målet 
samt förslag på åtgärder. Förslagen till åtgärder 
skall ses som exempel och utgöra vägledning i det 
fortsatta arbetet med genomförande av planen. 
Mer utförlig bakgrund och underlagsinformation 
till delmålen ges i kapitel 2–9.

En rimlig tidshorisont för planen är 2025 som 
målår. Detta innebär ett decennieperspektiv 
vilket är ett vanligt tidsperspektiv i kommunal 
översiktsplanering. För att fånga det långsiktiga 
generationsperspektivet görs även en utblick mot 
2050. Av detta följer att i det fortsatta arbetet 
med målen bör dessa kvantifieras och göras 
mätbara.

Vision
En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning

Målområden
• Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen
• Säker tillgång till råvatten av god kvalitet
• Robusta vattenförsörjningssystem

Delmål
1. Tillgång till råvatten av god kvalitet
2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution
3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem
4. Hälsomässigt säkert vatten
5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
6. Resurseffektiva lösningar
7. Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen
8. Beredskap för att möta klimatförändringar
9. Tillgång till rätt kompetens
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Tillgång till råvatten av god kvalitet

Historiskt sett har vi i Sverige haft tillgång till 
råvatten av god kvalitet. Våra vattenresurser 
är dock i allt högre grad utsatta för olika for-
mer av risker och hot, vilket gör att råvattnets 
kvalitet riskerar att försämras. Grunden till ett 
gott och hälsosamt dricksvatten, tillverkat på 
ett kostnads- och resurseffektivt sätt, ligger i en 
säkerställd tillgång till råvatten av god kvalitet i 
tillräcklig kvantitet. Förutsättningarna för råvat-
ten av god kvalitet ges bl.a. av ett väl fungerande 
ekosystem med förmåga att rena och att åter-
hämta sig från eventuella störningar. De åtgärder 
som krävs för att nå målet är därför i stor grad 

inriktade mot skydd av våra gemensamma vat-
tenresurser och mot uppströms arbete i och med 
de risker och hot som identifieras inom tillrin-
ningsområden för både nuvarande och potentiel-
la framtida vattentäkter.

Riskerna, främst till följd av mikrobiologisk på-
verkan och klimatförändringar, förväntas bli mer 
påtagliga för råvattnet i regionen framöver. Detta 
gäller i särskilt hög grad ytvattenresurser. God 
kunskap om de riskkällor och andra faktorer som 
kan påverka våra vattenresurser är en viktig för-
utsättning då t.ex. riskbedömningar genomförs.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

2.7 Riksintresse för vattenförsörjningen
2.9 Säkerhet och dricksvattenförsörjning
4.8 Nuvarande skydd och beredskap

• Säkerställa skydd för regionens 
nuvarande och presumtiva  
framtida vattentäkter.

Se till att verkningsfullt skydd finns 
för samtliga vattentäkter i regio-
nen och samverka kring skydd av 
gemensamma vattenresurser.

Förstärka resurser för tillsyn i fast-
ställda vattenskyddsområden.
 
Skapa vattenskyddsområden för 
vattenresurser av intresse för fram-
tida vattenförsörjning.

Verka för framtagande av mikrobio-
logiska miljökvalitetsnormer som 
komplement till gällande miljökva-
litetsnormer för kemiska ämnen.

Samarbeta med Räddningstjänsten 
kring släckvatten för att förhindra 
förorening av vattentäkter.

Samarbeta kring frågeställningar 
av vikt för enskild dricksvattenför-
sörjning.

Samarbeta kring kunskapsupp-
byggnad avseende enskilda avlopp 
på landsbygden för att minimera 
mängden undermåliga anlägg- 
ningar.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 1
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Säkerhet och redundans i produktion och distribution

För att minska sårbarheten i regionens vatten-
försörjningssystem, på grund av ökade risker, 
finns ett stort behov av att skapa redundans och 
alternativa lösningar. Redundans innebär ett 
upprätthållande av systemets prestationsförmåga 
när enstaka komponenter fallerar. Reservvat-
tenlösningar kan t.ex. bestå av tillgång till ett 
alternativt vattenverk, en alternativ råvattentäkt 
eller överföring av vatten från en angränsande 
kommun.

Den leveranssäkerhetsanalys som ingår i planen 
visar hur riskbaserade modeller kan illustrera 
såväl säkerheten i befintliga system som effekten 
av åtgärder och därmed ge värdefullt beslutsun-
derlag.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

2.8 Skydd och beredskap
2.9 Säkerhet och dricksvattenförsörjning
4 Nuläge Göteborgsregionens vattenförsörjning

5.4 Grundvattenresurser
7.8 IT-säkerhet i vattenförsörjningen
7.9 Extraordinära händelser
8.2 Resultat barriäranalys och leveranssäkerhet

• Tillgodose tillgång till reservvatten av 
tillräcklig kvantitet och kvalitet i alla 
kommuner utifrån acceptabel risk vad 
gäller leveranssäkerhet.

Säkra viktiga grundvattenmagasin 
för vattenförsörjning, t.ex. stråket 
med isälvsavlagringar i Gråbo, 
Östad, Kollanda och Ålanda, samt 
Fjärås Bräcka som har stor regional 
betydelse.

Inventera nedlagda vattenverk och 
undersök möjligheterna att restau-
rera dem så att de lätt kan tas i bruk 
vid en eventuell krissituation.

• Skapa förbindelser för överföring 
av dricksvatten mellan kommuner i 
regionen och där det är möjligt även 
till regionens kranskommuner.

Skapa redundans utifrån ett riskba-
serat synsätt.

• Genomför utökad leveranssäker-
hetsanalys för vattenförsörjningen i 
Göteborgsregionen.

• Genomför workshop för att identifiera 
riskscenarier för regionens vattenför-
sörjning, t.ex. med fokus på Göta älvs 
sårbarhet.

• Samverka kring kunskapsuppbyggnad 
avseende IT-säkerhet, sekretess och 
annan informationssäkerhet.

• Samverka kring beredskapsfrågor 
avseende dricksvattenförsörjning i 
samband med extraordinära hän-
delser, t.ex. med genomförande av 
övningar kring långvarigt elavbrott, 
oljeutsläpp, etc.

• Verka för att ta fram en regionge-
mensam krisberedskapsplan med 
avseende på vattenförsörjning med 
utgångspunkt i Nationell strategi för 
dricksvattenförsörjning under korta 
kriser¹.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 2

¹ Nationell strategi för dricksvattenförsörjning under korta kriser 2014–2020 – planering och utveckling,  
Livsmedelsverket i samarbete med Nationella nätverket för dricksvatten.
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Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem

Ledningsnät för dricksvattendistribution är av 
mycket varierande ålder, dimension och materi-
al. Den riktigt stora utbyggnaden av VA-näten i 
Sverige gjordes under perioden 1960–1980, bl.a. 
kopplat till byggandet av miljonprogrammen. En-
ligt Svensk Vattens statistik är medianvärdet på 
förnyelsetakten av ledningsnät i Sverige ca 0,4 %, 
vilket teoretisk innebär att ledningsnätet är helt 
utbytt efter ca 250 år.

I dagsläget vet ingen med större säkerhet vilken 
livslängd man kan förvänta sig av olika typer av 
ledningsmaterial under olika förhållanden. Efter-
som det finns många olika sorters material i de 
ledningar som idag används är det svårt att ange 
en lämplig förnyelsetakt.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

7.6.1 Förnyelsetakt i produktion och distribution

• Analysera och definiera förnyelsetakt 
i produktions- och distributionssys-
tem i respektive kommun utifrån 
gemensam syn på styrande nyckeltal 
som kan användas i uppföljning.

• Utveckling av GIS-analys med avse-
ende på livslängd, skador och brister 
för ledningar av olika material, olika 
ålder och olika geologiska och geotek-
niska förhållanden, som ett strate-
giskt underlag i förnyelseplanering.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 3
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Hälsomässigt säkert vatten

Det dricksvatten som når oss brukare har på sin 
väg från råvatten till kranen utsatts för många 
risker för förorening. Det är otillräckligt att ba-
sera bedömningen av hälsomässigt säkert vatten 
enbart på antalet hälsomässigt otjänliga prover 
inom en VA-verksamhet. För att förhindra vat-
tenburna sjukdomsutbrott måste vattenleveran-
tören arbeta förebyggande utifrån ett riskbaserat 
synsätt och bygga upp en tillräcklig säkerhet 
(barriärer) i systemet. En del av det förebyggande 
arbetet är genomförandet av riskbedömningar 
som ger vägledning till nivån på säkerheten. I de 
fall åtgärder krävs kan riskbedömningar utnyttjas 
för att utforma dessa med nödvändig effekt.

De hälsomässiga riskerna kopplade till drick-
vatten analyseras normalt med någon form av 
mikrobiologisk riskbedömning. I planen har 
en bedömning gjorts av huruvida barriärerna 
vid respektive kommuns huvudvattenverk är 
tillräckliga med hänsyn till råvattenkvaliteten. 
Den metod som utnyttjats benämns GDP (God 
Desinfektionspraxis) men även andra analyser 
såsom kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning 
kan användas.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

7 Risker och hot mot regionens vattenförsörjning
8.2 Resultat barriäranalys och leveranssäkerhet

• Säkerställ med hjälp av riskbedöm-
ningar, som tar hänsyn till lokala 
förhållanden, att dricksvattenförsörj-
ningen inte medför en oacceptabel 
hälsorisk för brukarna.

Inför UV-desinfektion i överfö-
ringspunkter mellan kommuner.

Utveckla rutin och strategi för att 
systematiskt följa upp vattenburna 
sjukdomsutbrott och dra erfaren-
heter gemensamt inom regionen, 
t.ex. utgående ifrån analyser av 
samtal till 1177 Vårdguiden (sjuk-
vårdsrådgivningen).

Verka för att alla vattenverk i 
regionen ska ha tillgång till snabba 
vattenanalyser.

• Säkerställ att olovliga uttag inte sker i 
ledningsnätet, t.ex. genom en gemen-
sam strategi för låsning av brandpos-
ter.

• Säkerställ att distributionssystemet är 
säkert mot mikrobiologisk påverkan 
och ta fram rutiner för god hygien vid 
arbete med ledningsnätet.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 4
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Bibehålla brukarnas tillit och förtroende

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och 
en säker vattenförsörjning är avgörande för ett 
fungerande samhälle. För den enskilde brukaren 
är det i det närmaste självklart att det kommer 
friskt vatten ur kranen, i obegränsad mängd, när 
som helst på dygnet. Det är först när vattenför-
sörjningen inte fungerar som brukarnas tillit och 
förtroende sjunker.

Erfarenheter från krislägen med vattenburna 
sjukdomsutbrott (t.ex. Östersund, Skellefteå och 
Lilla Edet) har visat att allmänheten i viss grad 
förlorar förtroendet för vattenleverantören, men 
att nivån på den sociala tilliten före händelsen är 
avgörande för hur man kan återskapa förtroen-
det. Det är därför ytterst viktigt att vattenleve-
rantören ser till att brukarna har en god tillit till 
vattenleverantören under normala förhållanden.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

7.7 Brukarnas tillit och förtroende

• Utveckla en informationsstrategi  
om vattenförsörjning.

Skapa gemensamma  
informationskanaler.

Öka kunskapen hos medborgarna 
kring hur vattensystemen fungerar 
för att öka engagemanget att bidra 
till friskt vatten, rena sjöar och rent 
grundvatten.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 5
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Resurseffektiva lösningar

VA-verksamheterna ska bedrivas på ett re-
surs- och energieffektivt sätt som bl.a. innebär 
miljöhänsyn och resurshushållning, t.ex. genom 
att minska behovet av kostsamma reningspro-
cesser och minskning av vattenförbrukning och 
rörnätsläckage. Här är vattnets värde, inklusive 
värdet som ekosystemtjänsterna vattenrening 
och vattenproduktion bidrar med, en viktig 

faktor att lyfta fram. För att uppnå kostnads- 
och resurseffektiva lösningar bör det inför varje 
större investering göras en avvägning av kostnad 
och nytta med förebyggande åtgärder kontra 
kostnader i samband med en akutinsats. Samver-
kan är en nyckelfaktor när det gäller att göra den 
regionala vattenförsörjningen mer kostnads- och 
resurseffektiv.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

1.8 Hållbarhetsindex
2 Lagstiftning och miljömål
3 Befintlig vattensamverkan inom Göteborgregionen

• Genomför gemensamma upphand-
lingar och kravspecifikationer.

Samverka inom GR och mellan 
kommuner, även utanför GR.

• Dela på resurser inom de områden  
där det är effektivt (material, perso-
nal, kompetens).

Samverka kring gemensam akut- 
organisation/krishantering över 
kommungränser, t.ex. i samband 
med nödvattendistribution.

Samarbeta kring system för  
reservkraft.

Samverka kring egenkontroller, 
provtagningsrutiner, klagomåls- 
rutiner osv.

• Verka för ett gemensamt laboratorium 
för regionens vattenanalyser.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 6
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Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen

Trots ett ökat genomslag för vattenfrågor i 
samhällsdebatten under det senaste decenniet 
behöver dricksvattenförsörjningen som sektor 
bli tydligare för politiken både kommunalt och 
regionalt, för att de resurser som krävs för att 
hantera framtidens utmaningar ska frigöras.

Vattenförsörjningsfrågor behöver också ha en 
stor tydlighet mot övriga samhällssektorer och 

särintressen så att inte problem uppstår med t.ex. 
exploatering som kan utgöra en ökad riskbild för 
nuvarande eller framtida vattenresurser. Det är 
därför viktigt att vattenförsörjningsfrågan kom-
mer in tidigt i samhällsplaneringen och ges stor 
vikt i vägningen mellan olika intressen både på 
kommunal och på regional nivå i t.ex. översikts-
planer, detaljplaner, trafikplanering och övrig 
exploateringsverksamhet.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

2 Lagstiftning och miljömål
7.6.3 Vattenförsörjning i samhällsplaneringen

• Verka för att bättre integrera vatten-
försörjningsfrågan i samhällsplane-
ringen.

Redovisa nuvarande och presumtiva 
framtida vattentäkter (dricksvat-
tenintresset) i samhällsplaneringen, 
både i regionplan, översiktsplan och 
detaljplan.

Var aktiv tidigt i processen – lyft 
fram vattenfrågan i samhällsplane-
ringen och ta fram underlag som 
stöd, t.ex. kommunala vattenförsörj-
ningsplaner.

Ta fram riktlinjer för samhällsplane-
ring av vattenförsörjning i ett sam-
arbete inom GR. Som utgångspunkt 
kan Havs- och vattenmyndighetens 
Vägledning för kommunal VA-plane-
ring för hållbar VA-försörjning och 
god vattenstatus användas.

Verka för att upprätthålla funktio-
nella ekosystem som bidrar med 
ekosystemtjänsterna vattenpro-
duktion och vattenrening, genom 
integrering i samhällsplaneringen.

Verka för att staten genom t.ex. Bo-
verket eller Länsstyrelserna utarbe-
tar en handbok med tillämpningsex-
empel om vattenförsörjning i fysisk 
planering.

Verka för genomförandet av en stat-
lig utredning som dels klargör om 
PBL och MB ger tillräckligt stöd för 
samhällsplanering av vattenförsörj-
ningen och dels föreslår justeringar i 
lagstiftningen om så erfordras.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 7
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Beredskap att möta klimatförändringar

Det förändrade klimatet kommer att få allt större 
effekt på vattenförsörjningssystemen i regio-
nen. Göta älv bedöms vara särskilt utsatt genom 
översvämningar, risk för skred och bottenero-
sion, ökat havsvattenstånd, samt en försämrad 
vattenkvalitet från dagvatten, vägar, mm. All-
mänt bedöms negativa effekter på ytvattentäkter 
i huvudsak bestå av försämring av vattenkvalité 
och högre temperatur på råvattnet. Grundvat-
tentäkter kan också komma att påverkas negativt 
genom att den omättade zonen minskar eller 
försvinner, vilket kan ge kvalitetsförsämringar. 
Effekter av ett förändrat klimat innebär vidare att 

det ställs allt högre krav på redundans i vatten-
försörjningssystemen för att undvika långvariga 
avbrott.

Sedan 2019 finns en förordning (2018:1428) 
om att myndigheter och länsstyrelser har en 
skyldighet att arbeta med klimatanpassning.  
Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för 
klimatanpassad dricksvattenförsörjning som ett 
hjälpmedel i kommuners strategiska arbete med 
att klimatanpassa dricksvattenförsörjningen där 
fokus ligger på riskanalys och åtgärdsförslag. 

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

7.4 Klimateffekter och dricksvattenförsörjning

• Utred åtgärder för anpassning av 
vattenförsörjningen till ett förändrat 
klimat.

Utred klimatförändringarnas 
konsekvenser för regionens största 
vattentäkter.

Initiera samarbete kring klimatpå-
verkan på vattenförsörjningen mel-
lan regionens kommuner och andra 
organisationer och myndigheter.

Verka för samsyn kring dimensione-
rande förutsättningar, tolkningar av 
scenarier och effekter.

Samverka kring checklistor för kom-
munerna – hur man bör jobba med 
klimateffekter och vattenförsörjning 
lokalt.

Samverka kring strategier för han-
tering av dagvatten i nuvarande och 
framtida klimat.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 8
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Tillgång till rätt kompetens

Behovet av att ny kunskap införlivas inom 
vattentjänstorganisationerna ökar på grund av 
strängare miljökrav, klimatanpassning, ökade 
krav på vattenkvalitet och leveranssäkerhet, 
ökade arbetsmiljökrav, ny vattenadministration, 
samverkan inom avrinningsområden, mm. Det 
pågående generationsskiftet i VA-branschen 
gör det mycket viktigt att all den kompetens 
som finns hos befintlig personal tillvaratas och 

förs vidare till ny personal. Små och medelstora 
vattentjänstorganisationer kan ha svårigheter 
att klara alla de krav som ställs på grund av både 
resursbrist och problem att rekrytera personal. 
Den strategiska planeringen och utvecklandet 
av verksamheten som krävs för att klara nya 
uppgifter kan därför bli lidande till förmån för att 
kunna sköta den dagliga driften.

Fördjupning till detta delmål återfinns bl.a. i följande avsnitt:

7.6.2 Kompetensförsörjning och kunskapsbehov

• Trygga kunskapsuppbyggnad 
och kompetensbehov genom:

Gemensamma utbildningar, tex 
genom GR

Stimulering till rätt kompetens.

Samarbete med utbildningssektorn.

Arbete med forskning och utveck-
ling utgående från Vattenvisionen 
(Svenskt Vatten) och dess fortsätt-
ning.

Förslag 
till åtgärder

Delmål 9
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1.5 Målkonflikter
Det bedöms inte uppstå några målkonflikter mellan uppsatta delmål i vattenförsörjnings-
planen, men delmålen kan i vissa fall innebära konflikter mot andra samhällsintressen. I 
Tabell 1 nedan ges en översiktlig analys av möjliga sådana intressekollisioner med ut-
gångspunkt i de 16 nationella miljökvalitetsmålen (se vidare avsnitt 2.4).

Tabell 1. Översiktlig genomgång med exempel på potentiella målkonflikter mellan de nationella 
miljökvalitetsmålen och delmålen i vattenförsörjningsplanen.

Miljökvalitetsmål Beskrivning av målkonflikt
(I de fall planen bedöms bidra till miljökvalitetsmålet så anges det)

Begränsad
klimatpåverkan

Här är minskade utsläpp av växthusgaser från energi- och transportsektorn en 
grundläggande förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet. Detta kan t.ex. uppnås 
med ökat resande med kollektivtrafik och ökad andel transporter till sjöss och på 
järnväg. Detta riskerar att rent geografiskt hamna i konflikt med t.ex. ett vatten-
skyddsområdes utbredning. Ökad andel sjöfart utgör också en tydlig risk och konflikt 
då de ibland sker på råvattentäkter. Likaså utgör både järnvägar och vägar som går 
nära råvattentäkter en ökad riskbild till följd av olycksrisken. Ökad andel förnyel-
sebar energi kan innebära konflikter med vattenförsörjningen t.ex. när det gäller 
reglering av vattenmagasin för utvinning av vattenkraft.

Frisk luft Ett av sätten att uppnå frisk luft handlar om att minska biltrafiken genom ökat kollek-
tivtrafikresande. På samma sätt som ovan kan det uppstå en intressekonflikt kring 
det geografiska utrymmet för kollektivtrafik respektive vattenförsörjning.

Bara naturlig försurning Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Skyddande ozonskikt Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Säker strålmiljö Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Ingen övergödning Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Levande sjöar och
vattendrag

Planens delmål Tillgång till råvatten av god kvalitet bedöms bidra till att miljökvali-
tetsmålet kan uppnås. Dock kan potentiellt en konflikt mot naturintresset uppstå 
i det fall ett råvattenuttag orsakar onaturliga vattenståndsvariationer i en sjö och/
eller förändrad flödesregim i ett vattendrag. I enskilda fall kan även konflikter mot 
friluftsintressen (båtliv & sportfiske) uppstå i form av inskränkningar inom vatten-
skyddsområden.

Grundvatten av god kvalitet Planen syftar till att skydda grundvattenmagasinen från exploatering och att bevara/
höja vattenkvaliteten för att uppnå en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. 
Planens delmål bedöms därför bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppnås.

Hav i balans samt
levande kust och skärgård

Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.
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Miljökvalitetsmål Beskrivning av målkonflikt
(I de fall planen bedöms bidra till miljökvalitetsmålet så anges det)

Myllrande våtmarker Planens delmål bedöms inte stå i konflikt med miljökvalitetsmålet.

Levande skogar Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter kan innebära in-
skränkningar för skogsbruket. Detta bedöms dock inte stå i konflikt med möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsmålet.

Ett rikt odlingslandskap Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter kan innebära in-
skränkningar för jordbruket och alltså på lokal nivå stå i konflikt med jordbruksmar-
kens värde för livsmedelsproduktion. Planens mål bedöms dock inte stå i konflikt 
med möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet.

Storslagen fjällmiljö Inte aktuellt

God bebyggd miljö Planen syftar bl.a. till integrering av vattenförsörjningsfrågor i en hållbar samhälls-
planering, bebyggelsestruktur och infrastruktur samt till en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. Planens delmål bedöms därmed bidra till 
att miljökvalitetsmålet kan uppnås.

Ett rikt växt- och djurliv Planen syftar bl.a. till att upprätthålla funktionella ekosystem med förmåga att klara 
av störningar samt att anpassa sig till förändringar. Samtidigt kan man inte utesluta 
att konflikter kan uppstå i enskilda fall där naturintresset ställs mot vattenförsörj-
ningsintresset.
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1.6 Genomförande i samverkan
Vattenförsörjningsplanen utgör ett förslag till gemensam strategi för vattenförsörjningen 
i Göteborgsregionens kommuner, där regional samverkan är en förutsättning för att vision 
och mål ska kunna nås.

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska 

• vara en vägledning och ett hjälpmedel i det regionala samarbetet

• vara en handling som stödjer och visar regionens inriktning i 
vattenförsörjningsfrågor

• visa inom vilka områden GR kan ha en samordnande funktion

• utgöra underlag till det kommunala planeringsarbetet (kommu-
nal vattenförsörjningsplan, VA-plan, översiktsplan)

Planen har också koppling till andra regionala 
dokument som A2020 som behandlar avfallsfrå-
gorna i regionen, Strukturbild för Göteborgsregi-
onen samt mål- och strategidokumentet Uthållig 
tillväxt.

För att den färdiga planen ska kunna fylla syftet 
som en utgångspunkt i det gemensamma arbetet 
är det en fördel om respektive kommun i regi-
onen senare kan ställa sig bakom den färdiga 
planen genom ett politiskt beslut. Som jämförelse 
kan nämnas att Avfallsplanen för Göteborgsre-
gionen, A2020, är ett gemensamt styrdokument 
för regionens kommuner fram till målåret för 
planen.

Samverkan inom vattenområdet sker idag i flera 
olika former inom Göteborgsregionen. Det gäller 
t.ex. arbetet med skydd och vattenkvalitet längs 
olika vattendrag inom vattenråd och vattenvårds-
förbund, men också teknisk samverkan.

Sedan 2011 finns det ett fördjupat regionalt 
samarbete inom avfall, vatten och avloppsområ-
det mellan GR och de 13 medlemskommunerna. 
Samarbetet omfattar bildandet av ett nätverk av 
tekniska chefer med ett övergripande ansvar för 
kommunens tekniska försörjning (Chefsnätverk 
avfall och VA) samt ett nätverk av tjänstemän 
ansvariga för vatten- och avloppsfrågor (VA-nät-
verk). Samtliga GRs 13 medlemskommuner 

finns representerade i nätverken. Chefsnätverket 
ansvarar för att på en strategisk nivå behandla 
de regionala kretsloppsfrågorna och styrning av 
regiongemensamt arbete. VA-nätverket disku-
terar regiongemensamma frågor och genomför 
praktiskt utvecklingsarbete. Den regionala 
vattenförsörjningsplanen skall ligga till grund för 
arbetets inriktning och innehåll.

VA- och Chefsnätverket bedöms att ha en be-
tydande roll i det gemensamma åtgärdsarbetet 
efter planens antagande. Som politisk replipunkt 
föreslås GRs styrgrupp för miljö och samhälls-
byggnad, som i sin tur kan välja att föra upp 
större frågor till förbundsstyrelsen. Vikten av en 
genomarbetad uppföljningsmodell bedöms som 
en framgångsfaktor för att få ett effektivt genom-
förande av planen.

Som ett led i att konkretisera genomförandet 
av vattenförsörjningsplanen kommer en hand-
lingsplan att utarbetas parallellt med planens 
färdigställande. VA-nätverket och Chefsnätverket 
har genomfört en workshop som mynnat ut i ett 
utkast till handlingsplan. En prioritering gjor-
des av mål och åtgärdsförslag som identifierats 
som viktiga att arbeta vidare med efter planens 
färdigställande. Här nämns bland annat målet 
tillgång till råvatten av god kvalitet och åtgärden 
säkerställa skydd för regionens nuvarande och 
presumtiva framtida vattentäkter samt målet 
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Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhälls-
planeringen och åtgärden Verka för att integrera 
vattenförsörjningsfrågan i samhällsplaneringen.

Handlingsplanen ska ses som en utgångspunkt 
och vägledning för kommunernas gemensamma
arbete efter färdigställandet av planen. I ett 
senare skede behöver varje åtgärd som skall 
genomföras följas av projekt- och tidplan samt 
finansiering. Kommunernas medverkan i form av 
deltagande i samverkans- och arbetsgrupper bör 
också klargöras.

Genomförandet av den regionala vattenförsörj-
ningsplanen behöver samordnas av GR-kom-
munerna. Gemensamma handlingsplaner och 
åtgärder föreslås tas fram regionalt vartannat år, 
och kommunerna bidra med lokala åtgärder och 
uppföljningsbara aktiviteter. Fortsatt och utveck-
lad samverkan inom Göteborgsregionen och dess 
13 kommuner är en förutsättning för effektivt ar-
bete med genomförandet av planen. I vissa frågor 
kan kanske samverkan med kommuner utanför 
GR området komma att erfordras.

Förutsättningar och kunskapsläge förändras med 
tiden vilket gör det viktigt att planen hålls aktuell. 
Därför föreslås uppföljning och aktualitetsförkla-
ring vart fjärde år, på samma sätt som gäller för 
en kommunal översiktsplan. Härmed identifieras 
förhållanden som behöver uppdateras. Inför 
målåret 2025 revideras planen. Uppföljningen 
av planen bör samordnas av GR-kommunerna. 
Målen och de åtgärder som ingår i planen bör 
årligen följas upp regionalt med hjälp av indika-
torer. 

En uppföljningsmodell för planen har tagits fram 
som ger ett mått på kommunernas planefterlev-

nad, samt underlag till utvärdering av mål och 
åtgärder. Modellen utgår från parametrarna i 
Svenskt Vattens Hållbarhetsindex för kommunal 
VA-verksamhet, men är uppbyggd och utveck-
lad för att spegla de nio delmålen i planen. Det 
sammanlagda resultatet för alla kommuner kan 
därmed ge en bild av vilka som är de gemensam-
ma utmaningarna, och fungerar som mätverktyg 
för regiongemensamma och mellankommunala 
frågor, men kan också ge underlag för jämförelse 
med andra kommuner och regioner. Modellen 
har tillämpats för uppföljning av planens mål 
sedan 2016.

1.7 Uppföljning
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1.8 Planens avgränsningar

Planen har avgränsats i syfte att begränsa den till de frågor som 
bedömts ha regional relevans, för att på så sätt utgöra grund för 
samverkan mellan regionens kommuner. Begränsningarna är 
följande:

• Endast kommunala vattentäkter ingår i planen, och tyngdpunk-
ten ligger på de vattentäkter och vattenresurser som är centrala i 
respektive kommuns vattenförsörjning.

• Omvandlingsområden i kommunerna har endast översiktligt 
beskrivits i den regionala planen, som en möjlig ökning av för-
brukning.

• Organisationsfrågor, har förutom exempel från befintliga samar-
beten, lämnats utanför vattenförsörjningsplanen.

Projektet har inriktats mot kommunal dricksvat-
tenförsörjning, vilket innebär att frågor som rör 
vattenresurser som nyttjas för andra ändamål, 
t.ex. bevattning, industriellt vatten, energiutvin-
ning m.m. inte omfattas av vattenförsörjnings-
planen samt att enskild vattenförsörjning utanför 
kommunens verksamhetsområde inte behandlas 
utöver ovan nämnda omvandlingsområden.

Avlopp och dagvatten hanteras i vattenförsörj-
ningsplanen enbart som potentiella riskobjekt. 
Vidare har stor vikt lagts vid långsiktiga lösning-
ar för dricksvattenförsörjningen avseende hu-

vudvatten och reservvatten och mindre vikt vid 
lösningar för nödvatten. Nödvatten är i allmän-
het förknippade med mer kortvariga och krisbe-
tonade situationer där kraven på kapacitet och 
i viss mån även kvalitet kan vara lägre. Exem-
pelvis kan det i en nödsituation vara acceptabelt 
att via ledningsnätet distribuera ett vatten som 
inte uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter för 
dricksvatten fullt ut (LIVSFS 2011:3), men som 
duger för tvätt, personlig hygien, mm. samtidigt 
som nödvatten för dricksvattenbehovet distribue-
ras separat med t.ex. nödvattentankar.
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2.1 Bakgrund
Rent vatten och sanitet för alla utgör mål 6 av de globala målen för hållbar utveckling, i FN:s Agenda 
2030. De 17 målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett 
annat – och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Detta understryks i 
delmålen under mål 6, som tydliggör kopplingen mellan vattenförsörjning och andra samhälleliga mål 
såsom hälsa, resurseffektivitet samt vikten av att skydda våra ekosystem.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en säker vattenförsörjning är därför avgörande för ett 
fungerande samhälle. En säker dricksvattenförsörjning kräver långsiktig planering som säkerställer att 
de vattenresurser som finns kan förse invånarna med dricksvatten av god kvalitet, även flera generatio-
ner framåt. Som samhällsfunktion karakteriseras vattenförsörjning av storskalighet och komplexitet. 
Dricksvattenförsörjning omfattar vatten i flera olika led, allt från vattnets väg genom landskapet som 
bildar råvatten i vattenresursen till intaget i vattenverket som producerar dricksvatten och vidare till 
konsument. Vatten i de olika leden omfattas av olika lagkrav och riktlinjer. Flera myndigheter ansvarar 
och samverkar för att uppfylla intentionerna i lagstiftningen samt mål och riktlinjer för dricksvattenför-
sörjningen.

Samhällsplanering samt tillämpning av gällande regelverk och riktlinjer på kommunal, regional och na-
tionell nivå är således viktiga strategiska redskap för att skydda våra vattenresurser och skapa en grund 
för att de används ansvarsfullt.

Vattenförsörjningsplaner, både regionala och kommunala, vars övergripande syften är att trygga 
långsiktig dricksvattenförsörjning, är en bra grund för hållbar planering av vattenresurserna. En 
vattenförsörjningsplan ger inte minst underlag för den kommunala planeringen av mark- och vatten-
områden. Den kan också användas som underlag för till exempel materialförsörjningsplaner och det 
finns samordningsvinster i arbetet med exempelvis vattenförvaltning och klimatanpassning. Strategisk 
och långsiktig planering för dricksvattenförsörjningen minskar samhällets sårbarhet för exempelvis 
klimatförändringar. Samtidigt är det för långsiktigheten viktigt att väga in klimatfaktorer vid värdering 
och prioritering av vattenresurser.

2.2 Miljöbalken och PBL
I portalparagrafen för miljöbalken (1 kap 1 §) anges att balken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Både 
miljöbalken (3 kap 1 §) och plan- och bygglagen (PBL) (2 kap 2 §) anger vidare att mark- och vatten-
områden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Avvägning ska således göras mellan olika intressen, såväl mellan 
bevarandeintressen och exploateringsintressen som mellan olika exploateringsintressen.

Ett stort ansvar för att skydda och förvalta våra vattenresurser ligger hos kommunerna eftersom man 
är den instans som främst ansvarar för fysisk planering av mark- och vattenområden. Enligt PBL (3 
kap 1 §) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som ger vägledning för beslut om använd-
ning av mark- och vattenområden. Den ska också visa hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras, hur 
riksintressen ska tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer avses att följas. Översiktsplanen är 
vägledande för andra planer och beslut, men den är inte rättsligt bindande.

En regional såväl som kommunal vattenförsörjningsplan är ett viktigt underlag till de kommunala över-
siktsplanerna. I översiktsplanen tydliggör kommunen sina viljeinriktningar och intentioner, som sedan 
återspeglas i detaljplaner, områdesbestämmelser och till sist bygglov. De kommunala översiktsplanerna 
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är också vägledande vid andra beslut om mark- och vattenanvändning, exempelvis enligt miljöbalken 
och väglagen. Kopplingen mellan vattenförsörjningsplanen och översiktsplanen är således viktig för att 
dricksvattenintresset ska få genomslag.

I PBL framhålls också att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bland annat vattenförhållandena samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning, avlopp och före-
bygga vattenföroreningar (2 kap 5§).

Med stöd av 3 kap 8 § miljöbalken kan mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anlägg-
ningar för vattenförsörjning pekas ut som riksintressen. Detta beskrivs i mer detalj i avsnitt 2.7.
Miljöbalken med tillhörande tillämpningsföreskrifter omfattar även regler för skydd av vattentillgång-
ar av olika slag genom regler om bland annat vattenskyddsområden (7 kap 21–22§§) och miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (9 kap). Även bestämmelser om vattenverksamheter (11 kap) rör dricksvat-
tenförsörjning.

Utöver PBL och miljöbalken finns en rad regelverk (lagar, förordningar och föreskrifter) som
reglerar olika aspekter av vattenförsörjningen i samhället. Redovisningen här är inte fullständig. Av 
särskild betydelse är dock lag om allmänna vattentjänster (2006:412) och förordning (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Enligt lag om allmänna vattentjänster ska en kommun ordna 
vattenförsörjning och avlopp om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, 
se vidare i avsnitt 2.3. Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön redogörs för i avsnitt 
2.5.

2.3 Lag om allmänna vattentjänster
2.3.1. Avgiftsfinansiering
Enligt vattentjänstlagens bestämmelser finns möjlighet att fullt ut kostnadstäcka VA-verksamheten 
genom avgifter från brukarna. Avgiftsuttaget måste dock ske i enlighet med vattentjänstlagens regler, 
vilket innebär vissa begränsningar. I 30 § vattentjänstlagen uttrycks den så kallade ”självkostnadsprin-
cipen”, vilken innebär att de avgifter som tas ut av användarna inte får överskrida vad som behövs för 
att täcka de kostnader som är nödvändiga för ordnandet och driften av VA-anläggningen. Kostnadsbe-
greppets innebörd har till stor del definierats genom rättspraxis.

Vid avgiftsfinansiering ska VA-avgifterna betalas enligt en fastställd taxa, s.k. VA-taxa, vilken måste 
utformas i enlighet med vattentjänstlagens bestämmelser. Regler om VA-taxan finns i 34 § vattentjänst-
lagen. Svenskt Vatten har utgivit publikationen P96

VA-taxa som utgör ett basförslag till VA-taxa avseende både anläggningsavgift och brukningsavgift. Det 
är huvudmannen (kommunen) som slutligen bestämmer hur
VA-taxan skall utformas, men basförslagen innebär en likriktning gällande de kommunala VA-taxorna 
över hela landet.

Reglerna om hur uttaget av VA-avgifter begränsas, behandlas vidare nedan.

2.3.2 Självkostnadsprincipen
I 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900) anges att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter 
än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, den så kallade 
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen kommer även till uttryck i 30 § vattentjänstlagen och 
regeln innebär där att avgiftsuttaget inte får bestämmas till högre belopp än vad som behövs för att 
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kommunen skall kunna ordna och driva VA-anläggningen. Principen har sedan länge setts som en del 
av konsumentskyddet vid avgiftsfinansierad kommunal verksamhet och syftet är att förhindra överut-
tag av avgifter som en form av förtäckt särbeskattning. I vattentjänstlagens förarbeten konstateras att 
självkostnadsprincipen fortfarande är motiverad i den svenska VA-lagstiftningen eftersom den skyddar 
den enskilda mot missbruk av huvudmannens monopolställning (Prop. 2005/06:78 sida 90).

Självkostnadsprincipen i vattentjänstlagen anger taket för det sammanlagda avgiftsuttaget, och alltså 
inte avgiftstaket för de enskilda användarna. Vid bedömning av om ett avgiftsuttag är förenligt med 
självkostnadsprincipen ska kostnaderna för den allmänna VA-anläggningen i sin helhet beaktas, även i 
de fall anläggningen utgörs av flera från varandra skilda vattenverk, vilket Högsta Domstolen fastslagit 
i målet NJA 1981 s. 640 II. Utgångspunkten är att VA-verksamheten och anläggningen inte får drivas så 
att den totalt sett ger en väsentlig vinst, utan det är alltså endast de avgifter som behövs för att tillgodo-
se de nödvändiga kostnaderna som får tas ut av brukarna.

2.3.3 Nödvändiga kostnader
På sätt som ovan angivits är det endast nödvändiga kostnader för VA-verksamheten som får avgiftsfi-
nansieras. Kostnaderna måste inte bara vara direkt knutna till den allmänna anläggningens anskaffning 
eller drift eller annars ha ett starkt naturligt samband med VA-verksamheten, utan ska även framstå 
som motiverade av en normalt fackmannamässigt och rationellt driven verksamhet som kapacitets-
mässigt och i övrigt är lämpligt avpassad för sitt ändamål. I avgiftsunderlaget får därför inte räknas in 
kostnader som hänför sig till andra rörelsefrämmande ändamål eller omotiverad överkapacitet. Inte 
heller sådana åtgärder som endast är motiverade ur brandförsvarssynpunkt bör bekostas av VA-kollek-
tivet (Qviström, Vattentjänstlagen – en Handbok s. 149f). Kostnader som anses vara nödvändiga är till 
exempel sådana kostnader som varit skäligen påkallade för VA-anläggningens utförande, drift, under-
håll och förnyelse.

I förarbetena till den tidigare gällande VAL 70 angavs skälig ersättning för lämnade tjänster och för-
måner, internhyror eller andra utgifter för intern service och olika slags administrationskostnader som 
exempel på nödvändiga kostnader (prop. 2005/06:78 s. 86). Ytterligare kostnader som enligt vatten-
tjänstlagens förarbeten normalt skall anses vara nödvändiga är personalens kompetensutveckling, kost-
nader för utveckling av teknik, metoder, rutiner, administration och organisation i syfte att säkerställa 
VA-anläggningens goda bestånd, öka effektiviteten i verksamheten och höja vattentjänsternas kvalitet. 
Även bidrag till en organiserad VA-forskning som bedrivs av branschorganisationen Svenskt vatten kan 
omfattas, likväl som kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta (prop. 2005/06:78 sida 87).
Huvudregeln är att återbetalning skall ske till brukarna när avgiftsuttag överstiger nödvändiga kostna-
der. Det finns undantag till denna regel, t.ex. möjligheten att under vissa förutsättningar avsätta medel 
till en fond för framtida nyinvesteringar, eller att över viss tid jämna ut överskott/underskott. Dessa 
möjligheter kommer beskrivas mer ingående nedan.

2.3.4 Miljövårdande åtgärder
Avgiftsfinansiering av miljövårdande åtgärder anses vara tämligen strikt knutet till huvudmannens 
förpliktelser enligt miljölagstiftningen samt enligt VA-verksamhetens tillstånd. Kostnader för allmänna 
miljövårdande åtgärder som inte omfattas av sådana skyldigheter anses normalt inte nödvändiga för 
verksamheten. Kostnader för miljövårdande åtgärder i vid bemärkelse, som företas inom verksam-
heten, bör dock betraktas som avgiftsgrundande, om åtgärderna kan anses nödvändiga för en från 
miljösynpunkt god och ansvarsfull förvaltning av den allmänna VA-anläggningen. Det är alltså i princip 
endast för interna miljövårdskostnader som det finns möjlighet till avgiftsfinansiering, dvs. miljövår-
dande åtgärder inom ramen för själva VA-verksamheten. Till exempel måste åtgärder som sanering av 
sjöar och vattendrag ha ett starkt samband med den egna avloppshanteringen för att kunna betraktas 
som nödvändiga (prop. 2005/06:78 sida 92 f).
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Ikraftträdandet av vattentjänstlagen år 2007 har medfört en viss utvidgning av vad som anses vara nöd-
vändiga miljörelaterade kostnader på grund av bestämmelsen i 6 § vattentjänstlagen om kommunens 
skyldighet att ordna allmän VA-anläggning när sådan – utöver hälsohänsynen – behövs med hänsyn 
till miljöskyddet. I propositionen till vattentjänstlagen anges som exempel att bostadsbebyggelse med 
enskilda avloppslösningar, dugliga från hälsoskyddssynpunkt men som inte klarar gällande miljömål, 
kommer att behöva vattentjänster från en allmän VA-anläggning. Även utbyggnaden av allmänna 
dagvattenanläggningar kan medföra ökade kostnader för dagvattenhanteringen och ingå i avgiftsunder-
laget (prop. 2005/06:78 s 93).

2.3.5 Utvecklingskostnader
Det finns idag (till skillnad från den tidigare 1955-års VA-lag) inget uttryckligt förbud i lagtexten mot 
att ta ut avgifter för utvecklingskostnader. Med utvecklingskostnader avses merkostnader för att förbe-
reda en VA-anläggning för att i framtiden kunna tillgodose ytterligare bebyggelseområden med vatten-
tjänster, vilket även inkluderar kostnader för kartläggning av vattenresurser. För utvecklingskostnader 
som är så väsentliga att de avsevärt påverkar avgifternas storlek är huvudregeln dock att de inte får tas 
ut förrän den planerade utvidgningen kommer till stånd. I fall där avgiften påverkas avsevärt måste 
utvecklingen alltså finansieras på annat sätt tills dess den planerade bebyggelsen aktualiseras, t.ex. 
genom att skattekollektivet får bekosta den tills vidare. I praktiken har det visat sig vara svårt att skilja 
ut sådana utvecklingskostnader från vad en, från tekniska och företagsekonomiska synpunkter, sund 
framförhållning kan motivera i fråga om en anläggnings dimensionering och kapacitet. (SOU 2004:64 
s. 312).

2.3.6 Investeringsfonder för framtida behov av VA-förnyelse
Enligt lagen om allmänna vattentjänster kan man bygga upp investeringsfonder om villkoren enligt 
30§ i LAV är uppfyllda. Ett av kriterierna som ska gälla är att det rör sig om nyinvesteringar vilket inte 
är fallet om man skall byta ut VA-ledningar i framtiden. Detta är mer att hänföra till reinvesteringar. 
Således medger inte lagen att fonder byggs upp för kommande behov av VA-förnyelse.

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Medel får avsättas till en 
fond för framtida nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan

2. avsättningen avser en bestämd åtgärd

3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen

4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk

5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet

6. av avsättningens storlek
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2.4 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som är riktmärken för miljöarbetet utan att vara 
direkt juridiskt bindande för myndigheter eller enskilda. Målen ska nås inom en generation, vilket för 
majoriteten av målen innebär år 2020. Två av de nationella miljömålen – Levande sjöar och vatten-
drag och Grundvatten av god kvalitet – omfattar direkt eller indirekt sådana grund- och ytvatten som 
används eller som kan användas som råvatten för dricksvattenproduktion. Även miljömålet om God 
bebyggd miljö berör indirekt dricksvattenförsörjningen.

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för upp-
följning och utvärdering av dem. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för målet Levande sjöar och 
vattendrag, Sveriges geologiska undersökningar (SGU) ansvarar för målet Grundvatten av god kvalité 
och Boverket ansvarar för målet God bebyggd miljö. Länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för att 
utifrån de nationella målen utveckla och anpassa regionala respektive lokala mål samt åtgärdsprogram 
och strategier.

För varje nationellt miljökvalitetsmål finns ett antal preciseringar som följs upp samt etappmål för fem 
övergripande områden (klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, hållbar stadsutveckling, farliga 
ämnen och luftföroreningar). Inget av etappmålen nämner direkt vattenförsörjning men för området 
biologisk mångfald finns mål för ekosystemtjänster. Även områdena om avfall, farliga ämnen och kli-
matpåverkan berör indirekt dricksvattenaspekten.

Nedan återges hur vattenförsörjningsfrågor kopplar in i nuvarande system för relevanta miljökvalitets-
mål. 

För målet Grundvatten av god kvalitet berör tre av preciseringarna direkt 
dricksvattenförsörjning. De anger att:

• grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar an-
vändningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning

• grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörj-
ning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer

• naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilag-
ring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade

I preciseringen för målet Levande sjöar och vattendrag anges bland annat att ytvattentäkter som 
används för dricksvattenproduktion har god kvalitet. För målet om God bebyggd miljö omnämns inte 
dricksvattenförsörjning specifikt i preciseringarna. Flera är dock av betydelse för dricksvattenfrågan, 
bland annat preciseringen om hållbar samhällsplanering, om hälsa och säkerhet samt om hushållning 
med energi och naturresurser. En av indikatorerna som följs upp idag inom miljökvalitetsmålet Grund-
vatten av god kvalitet är Naturgrusanvändningen. För vattenförsörjning med grundvatten är naturgrus-
avlagringarna mycket viktiga. För Grundvatten av god kvalitet är antal skyddsområden för allmänna 
vattentäkter en indikator. Även preciseringar om god kemisk och kvantitativ grundvatten status är av 
betydelse ur vattenförsörjningsperspektiv.
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2.5 Det svenska vattenförvaltnings- 
arbetet
EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2000/60/EG) trädde i kraft den 
22 december 2000. Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom kompletteringar i miljöbalken 
och genom förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, även kallad vattenför-
valtningsförordningen (VFF).

I direktivet står att vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant. Direktivet utgår från vattnets naturliga väg, det vill säga avrinningsområden, 
och bryter därför många etablerade administrativa gränser både inom och mellan länder.
För att samordna vattenförvaltningsarbetet inrättades fem vattenmyndigheter i Sverige som ansvarar 
för var sitt avrinningsområdesdistrikt. Göteborgsregionen ligger i sin helhet inom Västerhavets vatten-
distrikt.

I vattenförvaltningsarbetet har vattenförekomster för både yt- och grundvatten kartlagts och pekats ut 
enligt VFF. Vattenförekomsterna har statusbedömts och miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts för 
samtliga. Enligt VFF ska ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) uppnå hög eller god 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus senast 2015, om de inte omfattas av bestämmelser om 
konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster eller av bestämmelser om undantag (tidsfrist 
eller mindre strängt krav). För grundvattenförekomster gäller att de ska nå god kvantitativ status och 
god kemisk grundvattenstatus senast 2015 om det inte på motsvarande sätt som för ytvatten medde-
lats undantag. Information om bland annat statusklassningar och MKN för vattenförekomster finns i 
Vattenmyndigheternas databas VISS (www.viss.lst.se).

Till skillnad från miljökvalitetsmålen är kraven i ramdirektivet bindande för Sverige som medlemsland 
medan bestämmelserna om bland annat MKN i svensk lagstiftning är bindande för svenska myndighe-
ter. Bland annat anger direktivet (artikel 7) att vattenförekomster som används eller som är avsedda att 
användas i framtiden för uttag av dricksvatten ska identifieras. Vidare ska medlemsstaterna säkerställa 
erforderligt skydd för de identifierade vattenförekomsterna i syfte att undvika försämring av deras 
kvalitet och för att minska den nivå av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten. Artikel 
7 gäller för vattenförekomster som ger mer än 10 m³ per dygn eller betjänar mer än 50 personer.

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram som medel för att följa de miljökvalitetsnor-
mer som fastställts för vattenförekomsterna inom varje vattendistrikt. Av åtgärdsprogrammet framgår 
bland annat att kommunerna, tillsammans med länsstyrelserna, behöver ta fram vatten- och avlopps-
planer. Andra åtgärder som är riktade mot kommunerna är bland annat inrättande av vattenskydds-
områden och att utveckla planläggning och prövning så dess genomförande säkerställer att miljökvali-
tetsnormerna för vatten följs.

God kunskap om vattenresurserna, både med avseende på status/kvalité samt påverkansfaktorer, är 
en förutsättning för ett effektivt och framgångsrikt vattenförvaltningsarbete. Vattenförsörjningsplaner, 
både kommunala och regionala, är viktiga som underlag vid både beskrivning av vattenförekomsterna, 
framtagande av mål, det vill säga miljökvalitetsnormer, samt upprättande av åtgärdsprogram. Regiona-
la vattenförvaltningsplaner skulle också kunna vara en del av kommande åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inom ramen för ett miljömålsuppföljningsprojekt utarbetat en 
handbok för framtagning av vattenförsörjningsplaner i huvudsak inriktad på kommunal nivå². Syftet 
är att den ska användas inom kommunerna som ett stöd vid vattenförsörjningsplaners utformande. 
Handboken har fått stort genomslag och har använts såväl för regionala som kommunala vattenförsörj-
ningsplaner.
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2.7 Nationella och regionala myndig- 
heters arbete med dricksvatten
I tidigare avsnitt framgår att kommunerna är viktiga aktörer för att säkerställa dricksvattenresurserna, 
bland annat genom sitt ansvar för fysisk planering av mark- och vattenområden. Förutom kommuner-
na är det många inblandade på regional och nationell nivå i vattnets väg från vattentäkt till konsumen-
ternas kranar. Det centrala myndighetsansvaret för dricksvatten delas mellan Havs- och vattenmyn-
digheten (HaV), Sveriges geologiska undersökningar (SGU), Vattenmyndigheterna, Socialstyrelsen, 
Boverket och Livsmedelsverket. Sedan 2009 har Livsmedelsverket ansvar för att samordna dricksvat-
tenfrågor i Sverige.

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika myndigheternas viktigaste funktioner i arbetet med 
dricksvattenförsörjning.

HaV ansvarar bland annat för frågor gällande mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
vattenförsörjning, det vill säga riksintressen enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Myndigheten har också till 
uppgift att ge vägledning om vattenskyddsområden som har inrättats med stöd av miljöbalken. Främst 
gäller det dricksvattenförekomster i kommunernas vattenförsörjningssystem eller i andra större 
sammanhang (mer än 10 m³ per dygn eller för fler än 50 personer). Mindre vattentäkter svarar Social-
styrelsen samt SGU för. HaV ansvarar också för föreskrifter, allmänna råd och vägledningar rörande yt-
vatten enligt vattenförvaltningsförordningen, t.ex. Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar 
VA-försörjning och god vattenstatus (rapport 2014:1).

SGU arbetar med frågor som rör grundvattnet och är bland annat ansvarig för det nationella miljök-
valitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. SGU har vidare samma ansvar för grundvatten som HaV 
har för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen. HaV och SGU ansvarar också för att rappor-
tera Sveriges arbete enligt ramdirektivet för vatten till EU. De fem vattenmyndigheterna har dock det 
övergripandet ansvaret för genomförandet av vattenförvaltningsarbetet i Sverige, både med avseende 
på grund- och på ytvatten.

Boverket har utrett behov och möjligheter för att säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning inom 
fysisk planering. En aktiv fysisk planering är en viktig del i arbetet med en framtida trygg dricksvatten-
försörjning från täkt till kran. Myndigheten har i uppdrag att utveckla sin vägledning rörande tillämp-

² Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2006:99.

Dricksvattenutredningens slutbetänkande En trygg dricksvattenförsörjning pekar ut dricksvattnet som 
landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, och ger förslag till åtgärder och strategiska arbets-
sätt för att säkra den framtida vattenförsörjningen. Särskilt utpekas behovet av ökad regionalisering och 
mellankommunal samverkan som nödvändigt för att möta framtidens utmaningar i form av samhälls-
förändringar och klimatförändringar. Även en tydligare nationell samordning föreslås för att underlätta 
arbetet med skydd, beredskap och långsiktig planering för en framtida trygg dricksvattenförsörjning.

2.6 En trygg dricksvatten- 
försörjning, SOU 2016:32
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ningen av plan- och bygglagen för att trygga dricksvattenförsörjningen. Uppdraget omfattar fysisk 
planering för byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden samt byggande och förvaltning 
av bebyggelse.

Livsmedelsverket har sedan 2020 fått ett utökat samordningsansvar för dricksvattenfrågor, och har 
för detta ändamål organiserat en Nationell samordningsgrupp för dricksvatten, med medlemmar från 
berörda statliga myndigheter, samt kommunala och regionala aktörer. Samordningsgruppen ska bland 
annat samordna arbetet med kommande dricksvattendirektiv, ta fram riktlinjer för informationssäker-
het och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner, med flera uppgifter.

Livsmedelsverket fastställer dricksvattenföreskrifter som gäller från att råvattnet pumpas in i vatten-
verket. Föreskrifterna har införlivat EU:s drickvattendirektiv från 1998. Dricksvattendirektivet har 
omarbetats och det nya direktivet förväntas beslutas av EU-parlamentet i juni 2020, och sedan vidtar 
arbetet med att införa direktivet i svensk lagstiftning, vilket ska vara klart inom två år. Reglerna gäller 
för storskalig dricksvattenförsörjning, till exempel kommunalt dricksvatten, och inte enskilda brunnar. 
Myndighetskontroll av dricksvatten utförs lokalt av kommunerna och samordnas regionalt av länssty-
relserna. Länsstyrelserna kan liksom kommunerna också fastställa vattenskyddsområden för både yt- 
och grundvattentäkter.

Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska sam-
hället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar 
och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län. 
Handlingsplanen ska utgöra vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet 
inom länet. Handlingsplanen revideras vartannat år.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har också påbörjat arbetet med att ta fram en länsvis regional vatten-
försörjningsplan. Målet med arbetet är att skapa en grund för att säkerställa tillgången på vattenresur-
ser för dricksvattenförsörjning i Västra Götalands län i ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsens 
arbete är fokuserat på identifiering av vattenresurser och beräkning av vattenbalanser, och jämfört med 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen är det mindre fokus på mål och strategier för vattenför-
sörjningen. Även i Halland har länsstyrelsen ett pågående arbete för en regional vattenförsörjnings-
plan.
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2.8 Riksintresse för vatten- 
försörjningen
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning kan pekas ut 
som riksintressen med stöd av 3 kap 8 § miljöbalken. Utpekandet gäller områden med anläggningar som 
är av nationell betydelse med tillhörande influensområde. Det innebär att även mark- och vattenområ-
den som är en förutsättning för anläggningens syfte och funktion skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra anläggningens drift och produktion.

Det är idag osäkert vilken effekt ett riksintresseområde får för säkrande av vattenförsörjningen. I riktlin-
jerna från HaV till länsstyrelserna avseende regionala underlag för utpekande av riksintresse (september 
2012) föreslås att två typer av områden tas fram. Det ena området innehåller anläggningarna och utgör 
själva riksintresset, och det andra området är det mark- och vattenområdet som är en förutsättning för 
att anläggningen ska kunna brukas effektivt, det s.k. influensområdet. Influensområdet föreslås bestå av 
hela tillrinningsområdet för en grundvattentäkt och av tertiär skyddszon för ytvattentäkter i de fall det 
finns en sådan. Om tertiär skyddszon saknas föreslås Naturvårdsverkets handbok användas som stöd för 
att bedöma influensområde.

I ett första skede föreslår HaV att underlag för i första hand befintliga anläggningar för dricksvattenför-
sörjning sammanställs av länsstyrelserna. Anläggningarna ska ha en kapacitet att försörja minst 50 000 
personer och anläggningar som förväntas ha en robusthet inför klimatförändringar ska prioriteras. Om 
realistiska alternativ saknas kan även mindre anläggningar föreslås som riksintressen.

Det är oklart i detta skede vilken rättsverkan influensområdet till ett riksintresse för dricksvattenförsörj-
ning kan få. Influensområdets avgränsning är också i hög grad avhängigt av om det finns en god förstå-
else av hur tillrinningsområdet ser ut eller att det finns en avgränsad tertiär zon för ett vattenskydds-
område. I annat fall ställs höga krav på att detta utreds, så att tillrinningsområdet får en meningsfull 
avgränsning.

Upprättande av väl avgränsade vattenskyddsområden, även för vattenresurser för framtida vattenuttag, 
bedöms som en kraftfullare metod för att skapa ett skydd för vattenresurser med god rättsverkan, än det 
nu gällande förslaget till riksintresse. Processen för att upprätta vattenskyddsområden är dock relativt 
lång och det finns få exempel i landet där man valt att upprätta vattenskyddsområden för potentiella 
vattenresurser för framtida dricksvattenförsörjning. I 3 kap 8§ i miljöbalken visas dock tydligt på denna 
möjlighet.

Inom Göteborgsregionen finns ett flertal grundvattenmagasin och ytvatten som har stor potentiell fram-
tida betydelse för säkerheten i regionens vattenförsörjning. Några av dessa utnyttjas idag i större eller 
mindre grad för kommunal vattenförsörjning och andra utgör idag möjligheter till en säkrare framtida 
försörjning, som reservvattentäkter eller alternativa råvatten till huvudvattentäkter. Detta illustreras 
vidare i avsnitten 5–8 i denna rapport. En stor andel av dessa vattenresurser uppfyller inte nu aktuella 
krav för att klassas som riksintresse. De betjänar mindre än 50 000 invånare eller används ännu inte för 
vattenförsörjning, och kan liksom det stora flertalet av regionens vattenresurser inte sägas ha en robust-
het inför klimatförändringar.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att två områden i Göteborgsregionen, Göteborgs dricksvat-
tenanläggningar samt Fjärås bräcka vattenverk i Kungsbacka, utgör områden av riksintresse för anlägg-
ningar för vattenförsörjning. Motiv till beslut är att anläggningarna kan nyttjas av många människor, har 
stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar samt behövs som reserv 
eller för framtida användning. 

För att riksintresset ska kunna samspela med andra allmänna och enskilda intressen är det viktigt att det 
finns ett bra underlag som beskriver hur riksintressets kärnvärde ska hanteras i fortsatt planering.
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2.9 Skydd och beredskap
Kommuners skydd och beredskap regleras i lagstiftningen genom lag om skydd mot olyckor (2003:778) 
och lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (2006:544). Enligt lagstiftningen ska kommuner genomföra risk- och sårbarhetsanaly-
ser och för varje ny mandatperiod, baserat på dessa analyser, fastställa en plan för hur de skall hantera 
extraordinära händelser. En kommun skall vidare ha en krisledningsnämnd och ett handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de 
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall 
också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

I en kommunal risk- och sårbarhetsanalys beskrivs bl.a. de risker som de tekniska försörjningssyste-
menen med elnät, värme- och vattenförsörjning kan utsättas för och vilka störningar detta innebär för 
samhället. Kommunens förebyggande verksamhet för att hantera de risker som identifieras beskrivs i 
en beredskapsplan. I denna visas att man har utrett och säkerställt behovet av personal, materiel, loka-
ler och andra resurser inför en extraordinär händelse. I planen ska ingå en beskrivning av den normala 
organisationen och beredskapsorganisationen. I planen ska det även finnas en beskrivning av ansvar, 
uppgifter och olika former av checklistor.

MSB utgav i december 2013 en Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. Handlingspla-
nen riktar sig till aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet, dvs. kommuner, lands-
ting, länsstyrelser m.fl. Dricksvattenförsörjning nämns som ett exempel på viktig samhällsfunktion. 
Syftet med handlingsplanen är att skapa ett resilient samhälle med förbättrad förmåga att motstå och 
återhämta sig från allvarliga störningar i samhällsviktig verksamhet. Handlingsplanens mål är att all 
samhällsviktig verksamhet har integrerat ett systematiskt säkerhetsarbete i sin verksamhet senast 
2020. MSB ansvarar för att tillsammans med berörda aktörer genomföra de åtgärder och aktiviteter 
som presenteras i handlingsplanen.

Livsmedelsverket redovisade i januari 2014 en nationell strategi för kommunal (allmän) dricksvatten-
försörjning vid olyckor och korta kriser ³. Som korta kriser definieras kriser upp till 3 veckor baserat på 
Jordbruksdepartementets promemoria från 2009, en avrapportering av Projektet BLOD – beredskap 
inom livsmedel och dricksvatten.

Strategin är ett planerings- och kunskapsunderlag med kommenterade förslag, aktiviteter, behov och 
sårbarheter som tas upp under respektive strategi. Strategin är avstämd brett i Nationella nätverket för 
dricksvatten och hos utvalda länsstyrelser och kommuner. 

EU:s NIS-direktiv (Network and Information Security) implementerades i Sverige 2018 och syftar till 
att minska sårbarheter och öka säkerheten i samhällsviktiga sektorer som bland annat dricksvatten-
försörjning. Lagstiftningen ställer ökade krav på dricksvattenleverantörer att bedriva ett systematiskt 
säkerhetsarbete (se kapitel 7.8.2 Informationssäkerhet).

³ Nationell strategi för dricksvattenförsörjning under korta kriser 2014-2020 – planering och utveckling, Livsmedelsverket 
i samarbete med Nationella nätverket för dricksvatten.
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De strategier som definieras i rapporten är:

• Att utveckla krisberedskapen inom dricksvattenområdet – särskilt avseende reservkraft, 
nödvattenplanering och krishanteringsförmåga.

• Att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetshantering för ökad 
redundans och kontinuitet i hela kommunen avseende dricksvatten.

• Att utveckla regional samverkan och regionalt samarbete till att omfatta åtgärder som 
stärker försörjningsförmåga och krishanteringsförmåga.

• Att utveckla planering för skydd av befintlig och framtida vattenförsörjning på lokal,  
regional och nationell nivå.

• Stärka konsumenternas förmåga att klara en dricksvattenkris.

• Att utveckla beslutsfattarnas kunskaper inom dricksvattenområdet samt stärka  
branschens förmåga att kommunicera.

2.10 Säkerhet och drickvatten- 
försörjning
Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat verktyget Water Safety Plans (WSP) som ett helhets-
begrepp för att hantera ett dricksvattenförsörjningssystems sårbarhet. Utgångspunkten är att risker i 
hela kedjan från råvatten till tappkran måste analyseras.

En WSPs syfte är att4 :

• Förhindra förorening av vattenresurser

• Behandla vatten för att reducera eller eliminera föroreningar

• Förhindra förorening under hela kedjan från råvatten till kran

• Vara förberedd vid kris

En WSP utformas efter de kvalitetskrav som gäller för dricksvatten och är upplagd som ett förebyggan-
de arbete, som till stor del baseras på HACCP-principerna med egenkontrollprogram. En Water Safety 
Plan bör dock normalt omfatta flera delar i syfte att täcka in risker längs hela kedjan. I Figur 1 ges ett 
exempel på beståndsdelar i en WSP. En WSP behöver inte vara ett eget dokument utan kan fungera 
som ett samlingsbegrepp och riktlinjer för vad som behöver täckas in för att uppnå en tillräckligt säker 
dricksvattenförsörjning.
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Vattenförsörjningsplan Krishanteringsplan

Figur 1. Water Safety Plan och möjliga beståndsdelar 5

Begreppen risk- och sårbarhetsanalys (RSA), beredskapsplan och krishanteringsplan är direkt koppla-
de till varandra när det gäller vattenförsörjning och annan infrastruktur. En väl genomförd RSA är en 
grund för att skapa en bra och effektiv beredskapsplan, vilken i sin tur gör att man på ett bättre sätt kan 
hantera krishändelser. Beredskapsplanen redovisar vad huvudmannen för ett vattenförsörjningssystem 
kan göra i förebyggande syfte, t.ex. vilka risker som kan byggas bort och hur man har beredskap för
andra. Krishanteringsplanen ska ge vägledning till hur man ska hantera kriser på bästa sätt när de väl 
inträffar. 
Livsmedelsverket har tagit fram tre handböcker för dricksvattenförsörjning, som ska ge kommunerna 
möjlighet till ett effektivt arbete med säkerhet i vattenförsörjningen:

1. Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvatten

2. Beredskapsplanering för dricksvatten

3. Krishantering för dricksvatten

I tillägg till dessa handböcker har en säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter tagits fram i ett 
samarbete mellan Livsmedelsverket, Svenskt Vatten och representanter från VA-branschen. Säkerhets-
handboken ska fungera som ett stöd för den person hos dricksvattenproducenterna som arbetar med 
och ansvarar för säkerhetsfrågorna.

VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp bildades 2004 av Livsmedelsverket efter att en rad allvarliga 
händelser påverkat dricksvattnet i flera kommuner. VAKA består av personer från dricksvattenpro-
duktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. VAKAs roll är att ge rådgivning och 
expertstöd när svåra händelser drabbar dricksvattenförsörjningen. Behovet av stöd kan finnas hos både 
dricksvattenproducenten, miljökontoren och räddningstjänsten.

Förutom administrativa skydd och beredskap hos personal och organisationer finns det olika former 
av tekniska barriärer och larm/förvarningssystem som kan höja säkerheten på vattenförsörjningssys-
temen. Exempelvis kan det finnas larm som stöd för att stänga vattenintag vid oacceptabel kvalitet på 
råvattnet. Detta gäller t.ex. i Göta älv, där mätstationer ger direkt information om bl.a. grumlighet och 
salthalt i älven, och med relativt kort svarstid information om bakteriehalter som kan indikera avlopp-
spåverkan.

⁴ Råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion, Svenskt Vatten.
⁵ HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska ”Faroanalys och kritiska styrpunkter”.  
Standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedels-
produktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. 
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2. Lagstiftning och miljömål

Mer långsiktiga och övergripande effekter med avseende på skydd av vattenresurser utgörs av t.ex. vat-
tenskyddsområden och sårbarhetskartor, som är framtagna i syfte att skydda ytvattendrag eller grund-
vattenmagasin mot påverkan från olika typer av föroreningskällor. Vattenskyddsområden är utförligt 
beskrivna i avsnitt 4.8. Informationen i sårbarhetskartor är särskilt viktig för att räddningstjänsten ska 
kunna bedöma om en saneringsinsats behövs för att förhindra att föroreningar når grundvattnet, och 
även vara vägledande i val av åtgärder. Sårbarhetskartor är även ett underlag i förebyggande arbete, 
som till exempel i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser.
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3. Befintlig vattensamverkan 
inom Göteborgsregionen
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3. Befintlig vattensamverkan inom Göteborgsregionen

3. Befintlig vattensamverkan inom  
Göteborgsregionen
Samverkan inom vattenområdet sker idag i flera olika former inom Göteborgsregionen. Syften med 
samverkan kan t.ex. vara arbete med skydd och vattenkvalitet längs olika vattendrag inom vattenråd 
eller vattenvårdsförbund eller samarbete kring specifika tekniska frågor. Samverkan sker också inom 
olika typer av chefsnätverk.

Göteborgsregionens kommunalförbund genomförde under hösten 2012 en kartläggning av befintliga 
samarbeten inom regionen avseende vatten och avlopp ⁶. I kartläggningen har olika nivåer på samarbe-
ten i en s.k. samverkanstrappa identifierats. De olika samverkansformerna inom regionen har indelats 
i typerna (1) Samsyn och samförstånd, (2) Samverkan (formell och informell), (3) Samordnad aktion 
och (4) Gemensam organisation. De befintliga samarbetsformer som finns inom Göteborgsregionen av 
betydelse för vattenförsörjning redovisas i Tabell 2.

⁶ Samverkan inom vatten och avlopp i Göteborgsregionen, Kartläggning av befintliga samarbeten inom regionen,  
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2012-12-10.

Samsyn och
samförstånd

Samverkan,
formell och 
informell

Samordnad
handling

Gemensam
organisation

Figur 2. Samverkansformer indelade i en samverkanstrappa med olika nivåer av samarbeten.
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3. Befintlig vattensamverkan inom Göteborgsregionen

Samarbete Typ av samverkan Syfte Beslutsnivå

Avtal om fördjupat  
regionalt samarbete

Samverkan Inom olika nätverk lösa regiongemensamma frågor 
och genomföra utvecklingsarbete inom avfall, vatten 
och avlopp.

Politisk

Göta älvs vatten-
vårdsförbund

Samverkan Skydda och förbättra vattendragens kvalitet inom 
Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern, inkl. 
recipientkontroll. Administrera Göta älvs, Säveåns  
och Mölndalsåns vattenråd.

Politisk

Göta älvs vattenråd Samverkan Skapa samsyn och helhetsperspektiv på vatten- 
resurserna inom Göta älvs avrinningsområde  
nedströms Vänern.

Politisk och 
tjänstemanna

Mölndalsåns 
vattenråd

Samverkan Skapa samsyn och helhetsperspektiv på vattenresur-
serna inom Mölndalsåns avrinningsområde.

Politisk och 
tjänstemanna

Säveåns vattenråd Samverkan Skapa samsyn och helhetsperspektiv på vatten- 
resurserna inom Säveåns avrinningsområde.

Tjänstemanna

Samordnad reglering 
och övervakning av 
Mölndalsån

Samordnad aktion Långsiktig och effektiv samverkan kring styrning  
och övervakning av vattensystemet med avseende  
på vattentillgång, översvämningsrisker och ekologiska 
värden.

Tjänstemanna

Vattenskyddsområde 
för Göta älv

Samordnad aktion Framtagning av gemensamt vattenskyddsområde för 
Göta älv, med tillhörande skyddsföreskrifter, för att 
säkerställa älvens funktion som råvattentäkt.

Politisk

Regional vatten- 
försörjningsplan

Samordnad aktion Framtagning av en regional vattenförsörjningsplan för 
att trygga vattenförsörjningen i Göteborgsregionen 
på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt 
perspektiv.

Politisk

Bench-marking Samsyn Samarbete kring nyckeltal för VA-verksamheten i syfte 
att hitta potential för förbättring och verksamhets-
uppföljning via Svenskt vatten, 3-stadsgruppen och 
6-stadsgruppen.

Tjänstemanna

Gemensam 
upphandling

Samverkan Att genom gemensamma VA-upphandlingar för två 
eller flera kommuner hitta ekonomiskt fördelaktigare 
lösningar och effektivare administration kring 
upphandlingsarbete.

Politisk

Gryaab Gemensam 
organisation

Omhändertagande och behandling av avloppsvatten 
från sju medlemskommuner i regionen. Viktig roll i upp-
strömsarbetet för att skydda råvatten från förorening.

Politisk

Tabell 2. Samarbeten inom vattenområdet i Göteborgsregionen.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

43

Planens mål och genomförande

4. Nuläge Göteborgsregionens
vattenförsörjning



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

44

4. Nuläge Göteborgsregionens vattenförsörjning

4.1 Nuvarande vattenverk och  
huvudvattentäkter
Inom Göteborgsregionens 13 kommuner finns totalt 30 kommunala vattenverk för beredning av 
dricksvatten, varav 13 baseras på ytvatten, 15 baseras på naturligt grundvatten och resterade 2 baseras 
på konstgjord infiltration av ytvatten i grundvattenmagasin. Samtliga 30 vattenverk och respektive 
råvattenresurser listas i Tabell 3 och visas i Figur 3 och Figur 4.

Tabell 3. Översiktlig sammanställning av nuvarande huvudvattenförsörjning i Göteborgsregionen, uppdelat efter vattenverk.  
I VASS (VAttentjänstbranschens StatistikSystem, Svenskt Vatten) redovisas ett samlat mått på levererad vattenmängd för  
samtliga vattenverk av viss typ inom en kommun.

Vattenverk Vattentäkt Huvudvatten Levererad årlig vattenmängd1  
(miljoner m3)

Hjälmared Färgen 2,6

Alelyckan och Lackarebäck Göta älv och Delsjöarna 62,7

Finnsjön Finnsjön 1,6

Kungälv Göta älv  i.u.

Marstrand Pjäxedammarna 0,40

Öxsjöverket Öxsjön, St Stamsjön 2,1

Lilla Edet Göta älv 0,80

Mölndals vattenverk Rådasjön 4,70

Kåsjön Stora Kåsjön 2,0

Stenungsund, Svenshögen St Hällungen 1,6

Tolleby Bö tjärn, Tolleby tjärn 1,1

Gräfsnäs, Magra,
Sollebrunn, Ödenäs

Grundvattenmagasin 0,2

Rävlanda, Hällingsjö Grundvattenmagasin 0,2

Öjersbo Grundvattenmagasin 0,01

Gråbo, Sjövik, Skallsjö Grundvattenmagasin 0,3

Utby, Hjärtum, Västerlanda Grundvattenmagasin 0,03

Ucklum Ucklum grundvattenmagasin 0,01

Fjärås Bräcka Lygnern 4,8

Lysegården Drypesjö/Vallerån 0,6

Yt
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¹ Levererad vattenmängd 2017, VASS, Svenskt Vatten.
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Göteborg

Öckerö
Partille

Härryda

Mölndal

Kungsbacka

Lerum

Alingsås

Lilla Edet

Stenungsund

Kungälv

Ale

Tjörn

Figur 3. Kommunala vattenverk inom Göteborgsregionen. Några av de mindre vattenverken inom regionen redovisas ej i figuren.

Göteborg

Grundvattenverk

Ytvattenverk

Konstgjord infiltration
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4. Nuläge Göteborgsregionens vattenförsörjning

Göteborg

Öckerö
Partille

Härryda

Mölndal

Kungsbacka

Lerum

Alingsås

Lilla Edet

Stenungsund

Kungälv

Ale

Tjörn

Göteborg

Figur 4. Översikt över regionens vattenförsörjning. Vattenverken är markerade med en cirkel med storlek efter hur stor mängd vatten 
(VASS, 2017) som produceras totalt årligen inom respektive kommun (miljoner m³).
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4.2 Reservvatten
I dagens vattenförsörjningssystem varierar tillgången till reservvattenlösningar stort mellan regionens 
kommuner, vilket visas i Tabell 4. Tabellen redovisar hur vattenförsörjningen ser ut inom respektive 
kommun samt var reservvatten hämtas när huvudvattenförsörjningen av någon anledning inte kan 
användas. I något fall saknas tillräcklig kapacitet på reservoarer för att täcka dricksvattenbehovet även 
under mycket begränsad tid. Risken för avbrott i leverans är således olika från kommun till kommun, 
vilket beskrivs vidare i avsnitt 8.2.2.

Allmänt sett kan reservvattenlösningar bestå av tillgång till ett alternativt råvatten, ett alternativt 
vattenverk med annat råvatten eller överföring från en angränsande kommun. Kraven på en reservvat-
tenlösning är i huvudsak avhängigt de risker som den ordinarie vattentäkten i respektive kommun är 
utsatt för och därmed längden och frekvensen på de leveransavbrott som kan förväntas förekomma. 
Vidare är själva kapacitetskravet på en reservvattenlösning beroende av vilket krav på täckningsgrad 
som ställs i relation till den ordinarie vattentäktens leveransvolym eller möjlig kapacitet.

Om reservvattenlösningen består av ett alternativt råvatten till det ordinarie vattenverket ställs för-
stås krav på att kvalitén på råvattnet kan hanteras i de processteg som finns och medge leverans av 
en acceptabel vattenkvalité till brukarna. En sådan reservvattenlösning ger dock inte säkerhet för den 
händelse att vattenverket blir utslaget.

Effekter av olika händelser som kan påverka råvattnets kvalité varierar stort mellan regionens olika 
vattentäkter. Exempelvis kan en tillfällig förorening i ett större vattendrag innebära betydligt kortare 
leveransavbrott än en förorening i ett grundvattenmagasin.I det senare fallet kan det t.o.m. vara så att 
grundvattenmagasinet inte går att sanera och att reservvattenlösningen behöver övergå till en perma-
nent lösning.

Sammanfattningsvis är det svårt att ange ett gemensamt allmängiltigt krav på reservvattenlösningar 
för kommunerna i Göteborgsregionen eftersom förutsättningarna är olika. Gemensamt är dock att 
reservvattenförsörjningen bör vara långsiktigt hållbar, och det måste antas att den kan täcka närmare 
100 procent av behovet. Totalt sett är reservvattenförsörjningen otillräcklig inom regionen. Beroende 
på definition är den dock god i några av regionens kommuner. Exempelvis har Alingsås en mycket god 
försörjning av alternativt råvatten till sitt vattenverk, men saknar samtidigt alternativ vattenförsörjning 
i den händelse att vattenverket blir utslaget. I Göteborg är förhållandet det omvända med full bered-
ningskapacitet för hela behovet vid båda vattenverken, men vid ett långt avbrott inte tillräckligt med 
råvatten.
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Tabell 4. Översiktlig sammanställning av nuvarande huvud- och reservvattenförsörjning i Göteborgsregionen, uppdelat efter  
respektive kommun.

Kommun Huvudvatten Reservvatten Kommentar

Ale Köp från Göteborg (70 %) 
och Kungälv (30 %)

5 högreservorarer

Alingsås Lilla Färgen (93 %) samt 4 
mindre grundvattentäkter

Ömmern

Göteborg Göta älv (82 %)
Delsjöarna (5 %)
Rådasjön (13%)

Delsjöarna, Rådasjön

Härryda Finnsjön (83 %) samt Räv-
landa (13 %) och Hällingsjö 
(3 %) grundvattentäkter

Öveföring från Partille och 
Mölndal

Nytt vattenverk V Nedsjön 
2022

Kungsbacka Fjärås Bräcka/Lygnern 
samt 1 mindre grundvat-
tentäkter

Överföring från Göteborg, 
Mölndal och Varberg

Kungälv Göta älv, Lysegården/Dry-
pesjön, Pjäxedammarna

Dösebacka, reservoarer

Lerum Öxsjön/St Stamsjön samt 
Skallsjö, Gråbo och Sjövik 
grundvattentäkter

6 st högreservoarer

Lilla Edet Göta älv (97 %) samt 3 
mindre grundvattentäkter

Reservoarer

Mölndal Rådasjön (85 %), köp från 
Göteborg (15 %)

Överföring från Göteborg 
och Kungsbacka, Norra 
Långevattnet samt 8 
reservoarer

Överföring från Härryda när 
nya vattenverket är klart

Partille Kåsjön (75 %), köp från 
Göteborg (25 %)

Överföring från Gbg Reservtäkt Jonsered ej 
i drift, möjlig överföring 
Härryda i framtiden

Stenungsund St Hällungen, Ucklum 
grundvattentäkt

Överföring från Tjörn Överföring från Kungälv 
projekteras

Tjörn Tolleby tjärn (4 mindre 
sjöar)

Överföring från  
Stenungsund

Öckerö Köp från Göteborg Dubbla sjöledningar, 9 
reservoarer
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4.3 Nödvatten
Enligt Livsmedelsverkets rapport Beredskapsplanering för dricksvatten⁷ är det huvudmannen för 
vattenförsörjningen som ansvarar för nödvattenförsörjning. Vattenbehoven i en krissituation bedöms 
vara: Första dygnet 3–5 liter per person och dygn, och därefter 10–15 liter per person och dygn. Vid 
längre kriser 100 liter per person och dygn. Avståndet till hämtningsställe bör inte vara mer än 500 m i 
tätort. Nödvattenförsörjning beskrivs i rapporten även med andra lösningar än tankar, som exempelvis 
permanenta/provisoriska överföringsledningar, reservvattentäkter/alternativa täkter, påfyllning av 
reservoarer och god reparationsberedskap.

Ansvar, definitioner och vattenmängder kan komma att ändras genom MSBs pågående arbete med 
grundläggande säkerhetsnivåer. En vanlig definition av nödvatten i vattentjänstbranschen är dricks-
vatten som i nödläge distribueras via någon form av behållare. Ambitionsnivån enligt ovan har visat sig 
vara svår att uppnå och en vanlig tillämpning är:

• Inom några timmar, 3–5 liter per person och dygn (överlevnadsbehov)
• Inom högst 3 dygn, 10–15 liter per person och dygn
• Inom några månader, 50–100 liter per person och dygn
• Hämtavstånd i tätort 500–1000 meter

Inom Göteborgsregionen finns exempel på permanenta överföringsledningar för bland annat krislä-
gen, nödvattentäkt som kan vara aktuell att använda även om det inte skulle visa sig möjligt att uppnå 
dricksvattenkvalitet, samt ledning för distribution av nödvatten. I denna plan avses med nödvatten i 
huvudsak distributionen i behållare vid ett nödläge. Kommunernas nuvarande förmåga till nödvatten-
försörjning bedöms vara god för en varaktighet av några dagar med färre än 10 000 drabbade brukare. 
För avbrott som är mer omfattande till antal och varaktighet blir antingen bemanningen för logistiken 
eller tillgången till utrustning svårhanterlig. Redan i det första skedet kan hämtning av vatten vara 
mycket betungande för hemtjänsten och särskilda åtgärder behövs för t.ex. äldreboenden och skolor.

Varje huvudman bör ha en viss egen förmåga till nödvattenförsörjning för att klara begränsade plane-
rade och oplanerade avbrott. Samverkan inom regionen där man delar de egna resurserna i form av 
material och personal ökar förmågan att hantera avbrott som drabbar den enskilda kommunen. För 
oplanerade avbrott som överskrider den lokala nödvattenförmågan kan det var möjligt att via kon-
takt med VAKA-gruppen låna vattentankar för sommar eller åretruntanvändning, och t.ex. fyraliters 
plastpåsar för att underlätta för hemtjänsten. Samverkan inom GR kan handla om kompatibel utrust-
ning, lån, prioriteringar, samarbeten med frivilligorganisationer, beteendepåverkande information om 
medborgarnas eget ansvar mm.

I kritiska situationer när nödvatten ska distribueras till många måste kommunledning besluta om prio-
riteringar. I syfte att stödja ledningsgrupper med att skapa beslutsunderlag har Livsmedelsverket tagit 
fram en guide för planering av nödvattenförsörjning⁸.

⁷ Beredskapsplanering för dricksvatten, Livsmedelsverket 2008
⁸ Guide för planering av nödvattenförsörjning, Livsmedelsverket 2017
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4.4 Tidigare använda vattentäkter
och nödvattentäkter
Inom flera av regionens kommuner finns äldre vattentäkter som inte längre är i bruk. Mindre grund-
vattentäkter och vattenverk har i flera fall tagits ur bruk när kommundelar har anslutits till större 
anläggningar. Orsaken kan vara t.ex. kostnader för underhåll, vattenkvalitetsproblem, igensättningar 
av brunnar eller att vattentäkten bedöms vara utsatt för risk från olika former av omgivningspåverkan. 
Anläggningar kan också ha tagits ur bruk på grund av rationaliseringskrav och personalbrist för att 
sköta drift.

Äldre vattentäkter, särskilt de som är baserade på grundvatten, kan i flera fall utgöra lämpliga kompo-
nenter i lösningar för reservvattenförsörjning eller som nödvatten i en extrem krissituation. De äldre 
anläggningar som finns inom respektive kommun bör inventeras och rehabiliteras i de fall det bedöms 
möjligt tekniskt och ekonomiskt. På så sätt kan dessa vattentäkter bidra till säkerhet i vattenförsörj-
ningen.

Inom Göteborg har en inventering av befintliga äldre vattentäkter och övriga vattenresurser genomförts 
under 2005–2006⁹. Syftet med utredningen var att (1) identifiera tillgängliga vattentäkter som är möj-
liga att använda vid en katastrofsituation och (2) specificera de begränsningar som finns för utnyttjande 
av respektive vattentäkt. I utredningen lyftes särskilt Lärjeån och de sjöar som avvattnas till denna fram 
som det bästa alternativet att tillgå i en katastrofsituation. I Lärjeåns dalgång och vidare upp mot Gråbo 
finns också den största potentialen för grundvattenuttag i Göteborgs stads närhet.

Inom Mölndals kommun finns grundvattentäkterna Sintorp och Dvärred som har tagits ur bruk sedan 
2005 respektive 1985. Provtagning och utredning pågår kring att återuppta driften av dessa vattentäk-
ter som i så fall skulle utgöra en förstärkning av Mölndals reservvattenförsörjning¹⁰. Ett annat exempel 
är de djupborrade brunnar som finns på Öckerö som skulle kunna användas som nödvatten i en krissi-
tuation.

4.5 Vattendistribution över  
kommungränserna
I många fall kan sammankoppling av distributionssystem för dricksvatten över kommungränserna vara 
ett mycket bra och ekonomiskt alternativ att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen. 
Som illustrerats i avsnitt 4.2 finns idag flera fall av existerande överföringar mellan regionens kommu-
ner, såväl avseende huvudvattenförsörjning som reservvattenförsörjning för hela eller delar av kom-
muner (se även tabell 6). En översiktlig bild av existerande kopplingar respektive överföringskapacitet 
mellan kommuner i dagens regionala vattenförsörjning ges i Figur 5.

Exempelvis har varken Ale eller Öckerö någon egen dricksvattenproduktion utan köper sitt vatten till 
största del från Göteborg. Göteborg levererar även till Partille och Mölndal. För att förbättra möjlighe-
ten till reservvattenförsörjning finns planer på utökad överföring mellan Härryda, Mölndal och Kungs-
backa. Vidare är Tjörn delvis beroende av leverans från Stenungsund under torra perioder sommartid 
då råvattentillgången är begränsande.

⁹ Katastrofvattentäkter Göteborg, Göteborgs VA-verk, Ramböll, 2006.
¹⁰ Vattenförsörjningsplan Mölndals stad, Norconsult, 2010.
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Figur 5. Vattenförbrukningen inom Göteborgsregionens kommuner idag och nuvarande och planerade överföringsmöjligheter mellan 
kommunerna. Vattenförbrukningen avser genomsnittlig vattenleverans till den egna kommunens vattenledningsnät (VASS, 2019). 
Överföringskapacitet beskrivs som överföringsledningens kapacitet, men beror i realiteten på flera faktorer såsom tillgänglig råvat-
tenmängd, produktionskapacitet i vattenverk, distributionskapacitet i lokala nät mm. De olika färgerna anger vilket avrinningsområ-
de huvudvattentäkten i respektive kommun utnyttjar som råvatten. 
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4.6 Vattenplaner i Göteborgsregionen
Strategiskt arbete för att långsiktigt säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen har förekommit 
under lång tid på kommunal nivå. Nationella riktlinjer, i den mån de har funnits, har dock varit otyd-
liga och det är därför olika hur respektive kommun har valt att hantera frågorna. Flera olika begrepp 
används varav de vanligaste är Vattenförsörjningsplan, Vattenplan, VA-plan och Vattenöversikt. 
Begreppet Vattenförsörjningsplan förekom tills nyligen i de nationella miljömålen, och har efter senaste 
omarbetningen inte ersatts av något annat begrepp.

En Vattenförsörjningsplan inriktar sig primärt på prioritering av vattenresurser av betydelse för 
framtida vattenförsörjning, medan en Vattenöversikt i allmänhet bara innebär en kartläggning av vilka 
vattenresurser som finns i aktuell kommun, och vilken status och användning dessa har ur flera olika 
aspekter. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som hanterar mer tekniska aspekter inom både 
vatten- och avloppsverksamhet. En manual för kommunal VA-planering har utarbetats av Havs- och 
vattenmyndigheten¹¹ där begreppen förklaras mer ingående. I Tabell 5 nedan ges en översikt av vilka 
strategiska vattenplaner som finns inom regionens kommuner.

Tabell 5. Status över vilka kommunala vattenförsörjningsplaner, VA-planer o. dyl. som i dagsläget (mars 2020) finns framtagna inom 
regionen. Avloppsplaner o. dyl. är ej medtagna.

Kommun Typ av plan Från År

Ale VA-plan 2012

VA-strategi 2016

VA-program 2017

Alingsås VA-strategi 2010

Vattenförsörjningsplan 2013

VA-utbyggnadsplan 2019

Göteborg Åtgärdsplan Vatten rev 2018

Vattenplan för Göteborg 2003

Härryda Vattenförsörjningsplan 2009

Kungsbacka Vattenförsörjningsplan 2015

VA-översikt 2017

VA-policy 2018

VA-utbyggnadsplan 2020

Kungälv VA-plan 2015

Vattenförsörjningsplan 2016

Lerum Strategisk VA-planering 2015

¹¹ Kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. Havs- och vattenmyndigheten 2014.
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Kommun Typ av plan Från År

Lilla Edet VA-plan 1993

Framtida VA-försörjning 2012

Framtida vattenförsörjning 2020

Mölndal Vattenförsörjningsplan rev 2014

Förnyelseplan 2016

VA i omvandlingsområden 2017

Partille VA-plan 2009

Stenungsund VA-plan 2002

Tjörn VA-plan 2005

Öckerö Under arbete 2021
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4.7. Leveranssäkerhet och  
barriäranalys
I begreppet säker dricksvattenförsörjning bör hänsyn tas till såväl leveranssäkerhet, dvs. förmågan att 
leverera vatten till brukarna, som vattenkvalitet, dvs. hälsorisker. Det är således viktigt att analysera 
de risker och inneboende sårbarheter som finns i vattenförsörjningen kopplat till båda dessa aspek-
ter. Förutom att analysera förutsättningar och förhållanden inom en kommun är det viktig att också 
undersöka beroenden och andra kopplingar som finns mellan olika kommuner. Det kan t.ex. handla 
om att flera kommuner delar samma vattentäkt eller att distributionssystemen i två eller flera kommu-
ner är sammankopplade så att vatten vid behov eller kontinuerligt kan överföras. Aspekter som dessa 
påverkar både de svårigheter och problem som är aktuella för systemen, men även möjligheterna och 
förmågan att hantera problem som uppstår. Genom att tillämpa ett regionalt angreppssätt då dricksvat-
tenförsörjningen analyseras, dvs. ta hänsyn till flera kommuner, kan såväl lokala som regionala pro-
blem och lösningar identifieras.

I ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Livsmedelsverket 
och DRICKS (Centrum för dricksvattenforskning vid Chalmers) utarbetat ett arbetssätt för regional 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för vattenförsörjning. Arbetssättet och de ingående metoderna har 
även tillämpats under 2011–2012 på vattenförsörjningen i de 13 kommunera som berörs av den regio-
nala vattenförsörjningsplanen. Syftet med en regional RSA är att ta fram resultat som visar nuvarande 
förhållanden i kommunerna och vilken effekt olika åtgärder kan ha på såväl lokal som regional nivå. 
Resultaten skall således kunna utgöra beslutsstöd för utvärdering och prioritering av bl.a. riskredu-
cerande åtgärder. Resultaten från den genomförda analysen kopplar således starkt till den regionala 
vattenförsörjningsplanen och delar av resultaten som presenteras av Livsmedelsverket och Chalmers¹² 
sammanfattas även i denna rapport. Nedan ges en kort bakgrund till arbetet och den tillämpade meto-
diken samt förutsättningarna i kommunerna diskuteras. I Kapitel 8 sammanfattas resultaten från den 
regionala RSA som genomförts för de 13 kommunerna.

I Figur 6 illustreras översiktligt vilka delar som bör ingå i en regional RSA. Som ovan beskrivits är syftet 
att i slutändan generera resultat som kan utgöra beslutsstöd för olika riskreducerande åtgärder. Arbetet 
inleds med att de beroenden och andra viktiga faktorer som finns identifieras. Denna information ger 
vägledning till efterföljande steg som utgörs av en så kallad barriäranalys och en leveranssäkerhetsana-
lys.

Med barriäranalysen menas att de mikrobiologiska barriärerna analyseras för att avgöra om nuvarande 
barriärer ger ett tillräckligt skydd mot smittämnen/patogener (bakterier, virus och parasiter). Om bar-
riärerna bedöms otillräckliga kan möjliga åtgärder analyseras för att avgöra om de kan minska hälsoris-
ken till en acceptabel nivå. Den metod som utnyttjas för barriäranalysen är God Desinfektionspraxis¹³ 
(GDP). Metoden bygger på att en nödvändig så kallad barriärhöjd bestäms utifrån råvattenkvaliteten 
och antalet brukare. Barriärhöjden motsvarar den avskiljning och/eller avdödning av olika smittämnen 
som måste uppnås. Detta krav jämförs sedan med den totala barriärhöjd som systemet (genom över-
vakning, beredningsprocesser, desinfektion, m.m.) bedöms kunna uppnå. 

¹² Regional risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning – Metodbeskrivning och fallstudieexempel. Livsmedels-
verket & Chalmers tekniska högskola. Lindhe, A., Nordensten, C., Bergstedt, O., Rosén, L., Pettersson, T., 2013.

¹³ Veiledning til bestemmelse av god desinfektionspraksis. Rapport 170 - 2009, Norsk Vann, Ødegaard, H., Østerhus, S. & 
Melin, E., 2009.
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Leveranssäkerheten analyseras genom att de fel som kan uppstå i systemet, och leda till avbrott, 
identifieras och modelleras tillsammans med information om hur dessa fel eventuellt kan kompen-
seras för. Leveranssäkerheten analyseras med hjälp av en så kallad felträdsmetod som utvecklats vid 
Chalmers¹⁴,¹⁵. Ett felträd är en logisk modell som både grafiskt och matematiskt beskriver sambandet 
mellan olika händelser i försörjningssystemet. Även för leveranssäkerheten kan effekten av möjliga 
åtgärder bestämmas för att ge beslutsunderlag. 

Kartläggning av beroenden
- sammankopplingar

- gemensamma vattentäkter

-m.m.

Analys av mikrobiologiska
barriärer (hälsorisk)

GDP (God Disinfektionspraxis)

Analys av leveranssäkerhet
Felträdsanalys

Nuvarande barriärverkan (log-red. 
jmf. med kravnivå), behov av åtgärder 

och effekten av föreslagna åtgärder

Nuvarande risknivå (leveransavbrott ut-
tryckt som minuter per år), osäkerhets- 

analys, behovet av åtgärder och effekten 
av föreslagna åtgärder

Sammanställning över nuvarande risk-
bild i regionen och åtgärders effekt på 

samtliga påverkade kommuner

Beslutsstöd

Figur 6. Översiktlig beskrivning av de ingående delarna i en regional risk och sårbarhetsanalys av dricksvattenförsörjning16.

¹⁴ Riskanalys från råvatten till tappkran. Rapport 2010-08, Svenskt Vatten Utveckling, Lindhe, A., 2010.
¹⁵ Risk Assessment and Decision Support for Managing Drinking Water Systems. Doktorsavhandling nr. 3119, Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg, Lindhe, A., 2010.
¹⁶ Regional risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning – Metodbeskrivning och fallstudieexempel. Livsmedels-
verket & Chalmers tekniska högskola. Lindhe, A., Nordensten, C., Bergstedt, O., Rosén, L., Pettersson, T., 2013.
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Sammantaget ger resultaten från de två analyserna underlag som visar risknivån i nuvarande system 
samt effekten av t.ex. beslutade åtgärder och möjliga framtida åtgärder. I den genomförda analysen för 
de 13 kommunerna har förutsättningarna för vattenförsörjningen i respektive kommun kartlagts och 
sammankopplingar och andra beroenden mellan kommunerna beaktats. Regionen karakteriseras bl.a. 
av att den innefattar ett relativt stort antal kommuner och att de är av varierande storlek, vilket gör 
att förutsättningarna för vattenförsörjningen varierar mellan kommunerna. Det finns också samman-
kopplingar mellan en del av kommunerna och beroendet av dessa sammankopplingar varierar mellan 
kommunerna.

I Tabell 6 presenteras en sammanställning av aspekter som påverkar systemens egenskaper. Samman-
ställningen visar vilka av kommunerna som har egen vattenproduktion, vilka som är beroende av andra 
kommuner för ordinarie försörjning och antalet sammankopplingar som finns med andra kommuner. 
I tabellen visas även hur vattnet kan överföras mellan sammankopplade kommuner samt om det finns 
reservvattentäkter eller om kommunens reservvattenförsörjning baseras på leverans från en eller flera 
andra kommuner. Dessa aspekter har delvis även presenterats i tidigare avsnitt av denna rapport.

Sammanställningen visar bl.a. att två kommuner saknar egen vattenproduktion. Tabell 6 visar också att 
det finns ett relativt stort antal sammankopplingarna mellan kommunerna. Det är dock endast Göte-
borg, Kungsbacka och Mölndal som i dagsläget har möjlighet att leverera vatten till mer än en annan 
kommun. Reservvattentäkter finns endast i fyra av kommunerna men sju kommuner utnyttjar möjlig-
heten att få vatten från andra kommuner som en reservlösning. Det skall dock poängteras att kapacite-
ten i sammankopplingarna gör att det vatten som kan levereras och tas emot i många fall bara täcker en 
mindre mängd av vattenbehovet eller endast kan försörja en specifik leveranszon.

Västra Nedsjön, råvattentäkt i Härryda kommun. Foto Marie Ullnert.
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Tabell 6. Sammanställning av respektive kommuns tillgång till reservvatten via egna täkter och möjligheter till försörjning från andra 
kommuner. Antal inom parentes, uppgifter är baserade på förhållanden 2020.

Kommun Egen täkt och 
beredning

Beroende av an-
dra för ordinarie 
försörjningen

Sammankopp-
ling med andra 
kommuner

Kan via samman-
koppling försörja 
annan kommun

Reservförsörj-
ning via leverans 
från annan 
kommun

Ale Nej Ja Ja (2) Nej Ja (2)

Alingsås Ja Nej Nej Ja Nej

Göteborg Ja Nej Ja (5) Ja Nej

Härryda Ja Nej Ja (2) Nej Ja (2)

Kungsbacka Ja Nej Ja (3) Nej Ja (3)

Kungälv Ja Nej Ja (1) Ja Nej

Lerum Ja Nej Nej Ja Nej

Lilla Edet Ja Nej Nej Nej Nej

Mölndal Ja Nej Ja (3) Ja Ja (2)

Partille Ja Nej Ja (2) Nej Ja (1)

Stenungsund Ja Nej Ja (1) Nej Ja (1)

Tjörn Ja Nej Ja (1) Nej Ja (1)

Öckerö Nej Ja Ja (1) Nej Nej



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

58

4. Nuläge Göteborgsregionens vattenförsörjning

4.8 Nuvarande skydd och beredskap

4.8.1 Vattenskyddsområden
Länsstyrelsen eller en kommun kan enligt 7 kap. 21 § i Miljöbalken förklara ett mark- eller vattenom-
råde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet kan avse skydd av en yt- eller grundvattentill-
gång som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt. Kommunernas möjlighet att inrätta 
vattenskyddsområden infördes med miljöbalken, som trädde ikraft 1 januari 1999.

Enligt 7 kap. 22 § i Miljöbalken ska länsstyrelse eller kommun meddela sådana föreskrifter om rätten 
att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet som behövs för att tillgodose syftet med områ-
det. Föreskrifterna ska enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) och handboken till de allmän-
na råden (2010:5) vara utformade så att de säkerställer ett tillräckligt skydd i ett flergenerationsper-
spektiv, och ska anpassas efter skyddsbehov och lokala förhållanden.

Vattenskyddsområden inrättade före miljöbalkens tillkomst är beslutade av länsstyrelsen. Skydds-
områden inrättade senare är beslutade av antingen länsstyrelsen eller respektive kommun. För vat-
tenskyddsområden som berör fler än en kommun är i allmänhet länsstyrelsen beslutande. Ett vat-
tenskyddsområde upprättat enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) och handbok (2010:5) 
innefattar i allmänhet fyra zoner: vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär 
skyddszon. Målsättningen bör vara att hela tillrinningsområdet till vattentäkten ingår i vattenskydds-
området.

Inom Göteborgsregionen finns ett trettiotal kommunala vattentäkter (Figur 3), av vilka endast ett fåtal 
mindre vattentäkter saknar vattenskyddsområden (Tabell 7). Årtal för inrättande varierar stort över 
regionen. Några kommuner har relativt nyinrättade vattenskyddsområden (Alingsås, Härryda, Kungs-
backa och Lerum) och i en del kommuner är vattenskyddsområdena av äldre datum.

Ett stort arbete pågår för närvarande med att inrätta nytt gemensamt vattenskyddsområde för alla 
vattentäkter längs Göta älv. Enligt aktuellt förslag omfattar detta vattenskyddsområde alla råvattenin-
tag från Vänersborgs norra intag i Vänern till och med Alelyckans intag i söder. Det föreslagna vatten-
skyddsområdet upptar en areal av 1 600 km² och inkluderar Vänersborgsviken och Göta älvs direkta 
tillrinningsområde. I förslaget ingår inre och yttre skyddszon där den yttre zonen motsvarar SMHIs 
delavrinningsområden för Göta älv respektive aktuell del av Vänern. 

Sammanställningen i Tabell 7 visar att majoriteten av regionens vattentäkter har vattenskyddsområ-
den som är inrättade efter att de nya allmänna råden kom ut 2003. En översiktlig genomgång av den 
geografiska avgränsningen av vattenskyddsområdena inom regionen visar att storleken på de äldre 
skyddsområdena i allmänhet är mindre. Skyddsföreskrifternas omfattning och detaljeringsgrad varie-
rar stort mellan regionens vattenskyddsområden och någon detaljerad analys av dessa har inte gjorts 
inom ramen för denna vattenförsörjningsplan.
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Kommun/Vattentäkt Beslutande Är för beslut Kommentar

Alingsås

St. Färgen Kommun 2016

Ömmern Kommun 2010

Sollebrunn Kommun 2004

Gräfsnäs Kommun 2015

Magra Kommun 2004

Ödenäs Kommun 2003

Göteborg

Göta älv Lst 1998/
2004

Skyddsföreskrifter uppdaterade 2004

Delsjöarna Lst 1995

Härryda

Finnsjön Lst 2011

Hällingsjö Kommun 2006

Rävlanda Kommun 2007

Västra Nedsjön Lst 1982 Arbete med uppdaterat VSO pågår

Kungsbacka

Lygnern–Fjärås Bräcka Lst 2013

Gällinge Lst 2010 Täkten utnyttjas inte längre (På raden Gällinge)

Öjersbo Lst 2010

Kungälv

Göta älv Arbete med nytt VSO pågår

Dösebacka Lst 1992

Lyseården Lst 1992

Marstrand Lst 1991

Lerum

Öxsjön–Stora Stamsjön Lst 2011

Skallsjö Kommun 2011

Gråbo Kommun 2011

Sjövik Kommun 2013

Lilla Edet

Lilla Edet - - Arbete med nytt VSO pågår

Mölndal

Rådasjön Lst 1996 Arbete med uppdaterat VSO pågår

Sinntorp Lst 1993

Partille

Kåsjön Kommun 2012

Stenungsund

Stora Hällungen Kommun 2002

Ucklum Kommun 2001

Svenshögen Kommun 2002

Tjörn

Tolleby Kommun 2008

Tabell 7. Kommunala vattentäkter i Göteborgsregionen och status (mars 2020) på vattenskyddsområden (VSO).
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Figur 7. Vattenskyddsområden inom Göteborgsregionen, beslutade t.o.m. våren 2020.  
Blåa vattenskyddsområden avser ytvattentäkter och gröna avser grundvattentäkter, inklusive konstgjord infiltration.
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4.8.2 Vattenskyddsområdens funktion och tillsyn
Ett vattenskyddsområdes syfte är att skydda vattenresurser som används som råvatten till dricks-
vattenproduktion eller vilka i framtiden kan komma att användas som råvatten till dricksvattenpro-
duktion. För att ha tillgång till råvatten av god kvalitet krävs i grunden ett väl fungerande grund- och 
ytvattenekosystem med förmåga att rena och att balansera och återhämta sig från eventuella störning-
ar. I en snävare mening är vattenskyddsområdens funktion det som anges i artikel 7.3 i ramdirektivet 
för vatten, det vill säga att en försämring av vattenkvaliteten ska undvikas, för att minska behovet av 
rening.

Huruvida vattenskyddsområdet i verkligheten bidrar till att säkra vattenresurser 
för nuvarande och framtida behov är avhängigt bl.a. följande:

• Att den geografiska avgränsningen av skyddsområdet är gjord med tillräcklig 
hänsyn till lokala hydrologiska och geologiska förutsättningar och de osäkerheter 
som heterogeniteter i dessa ger upphov till.

• Att skyddsföreskrifterna är ändamålsenliga och tydliga, samt att de verkligen 
adresserar de risker som finns eller kan tänkas uppstå i framtiden i tillrinnings-
området till vattentäkten.

• Att det finns en god tillsyn inom vattenskyddsområdet och att verksamhetsut-
övare och övriga berörda är väl införstådda med behovet av ett väl fungerande 
vattenskydd.

• Att beredskapsorganisationen är väl fungerande, så att åtgärder vidtas vid t.ex. en 
olycka, inom de tidsramar på vilka skyddszonernas avgränsning har baserats.

Inom ramen för ett examensarbete vid Göteborgs universitet¹⁷ har ansvariga vid ett antal kommuner 
intervjuats avseende processen med att inrätta eller revidera vattenskyddsområden. Fem av kom-
munerna i studien ingår i Göteborgsregionen. Två av delfrågorna i intervjuerna har varit (i) tillsyns-
myndighetens möjligheter att tillämpa föreskrifterna och (ii) upplevt skydd av den aktuella vattenre-
sursen. Tillsynsmyndigheten har i de flesta fall varit den aktuella kommunens miljökontor.

På den första frågan har en majoritet av både VA-ansvariga och tillsynsmyndigheten svarat att det varit 
lätt att tillämpa föreskrifterna. Några ansvariga på miljökontor har dock svarat att det har varit svårt 
att tillämpa föreskrifterna och att det kan vara svårt att ur föreskrifterna avgöra vilka risker som är de 
största hoten mot vattnet. Tillsynen inom vattenskyddsområdet har i huvudsak bedrivits i samband 
med övrig tillsynsverksamhet enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. En del kommuner har 
angett att ingen direkt tillsyn bedrivs i vattenskyddsområdet, antingen beroende på låg prioritering, 
resursbrist eller att man har upplevt att det inte behövs.

Det upplevda skyddet av vattenresursen är i allmänhet bra, enligt de intervjuade kommunerna. Flera 
kommuner har dock svarat att den geografiska avgränsningen inte har blivit tillräckligt stor, exempel-
vis med hänsyn till framtida behov.

¹⁷ Vattenskyddsområden enligt miljöbalken – En studie om arbetet med att inrätta eller revidera vattenskyddsområden i 
tre utvalda län. Examenarbete vid Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet, Skarning, F. 2011.
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De framgångsfaktorer för processen med inrättande av vattenskyddsområden som 
listats av de intervjuade, kan summeras i följande punkter:

• Samarbete med myndigheter, miljökontor, andra kommuner, näringar, etc. lyfts 
fram av majoriteten som särskilt viktigt.

• Politisk förankring inom kommunen.

• Bra dialog och samarbete med sakägare.

• Bra tekniskt underlag tillgängligt tidigt i processen och sakkunnig expertis, t.ex. 
erfarna konsulter.

• Eget engagemang i processen hos kommunen.

Det är viktigt att observera att dessa synpunkter bara berör processen med att ta fram ett vattenskydds-
område, inte hur verkningsfullt skyddet till slut blir. Den upplevda effekten av vattenresursens skydd 
kan förändras betydligt om det vid t.ex. ett olyckstillbud visar sig att en vattentäkt ändå blir utslagen. 
Detsamma gäller om en långsam försämring av vattenkvalitén i en vattentäkt kan härledas till verk-
samheter i tillrinningsområdet till densamma. Orsaken skulle då kunna vara bristfällig geografisk 
avgränsning, dålig kunskap om geologiska förhållanden, otillräckliga skyddsföreskrifter eller bristande 
tillsyn.

Göta älvs vattenskyddsområdes gräns vid Gårdsten. Foto Per Sander.
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Planens mål och genomförande

5. Vattenresurser
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5.1 Förutsättningar
De vattenresurser som idag utgör råvatten för Göteborgsregionens medlemskommuner eller utgör po-
tentiellt framtida råvatten varierar stort i både kapacitet och kvalitet. Dricksvattenproduktionen inom 
regionen baseras både på ytvattenresurser och på grundvattenresurser, samt i några fall en kombina-
tion där ytvatten utnyttjas som råvatten i anläggningar baserade på konstgjord infiltration. Inom eller 
på nära avstånd till regionen finns både ytvattenresurser och grundvattenresurser som har kapacitet 
att fungera som råvattentäkter vid normala förhållanden eller vid olika störningar eller krissituationer. 
Med avseende på kapacitet finns idag ingen vattenbrist i regionen som helhet och det finns flera möjliga 
råvatten som bara är delvis utnyttjade eller helt outnyttjade.

Syftet med detta avsnitt är att redovisa de vattenresurser som finns inom regionen och inom angräns-
ande områden och som idag utgör eller i framtiden kan utgöra råvatten för dricksvattenproduktion. 
Delar av detta avsnitt baseras på rapporten Värdering av vattenresurser för Göteborgsregionen (Scandi-
aconsult, 2003)¹⁸ som utgjorde underlag till den föregående vattenförsörjningsplanen för Göteborgsre-
gionen 2003.

Som indata till redovisningen har använts information från t.ex. VISS, SMHI och SGU, samt i några 
fall information från mer detaljerade undersökningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att tillgänglig 
information inte är heltäckande och att kvalitén på data är varierande.

Någon värdering av de redovisade vattenresursernas betydelse för nuvarande eller framtida vatten-
försörjning görs inte i detta avsnitt. Vattenresursers betydelse för vattenförsörjning är inte ett statiskt 
tillstånd utan förändras över tiden beroende på vattenbehovets omfattning, tekniska förutsättningar vid 
beredning och de risker som vattenresursen i övrigt är utsatt för. Det finns därför skäl att inte begränsa 
urvalet av möjliga vattenresurser utifrån dagens status på dessa faktorer.

Nya tekniska lösningar, t.ex. avseende vattenbehandling eller distributionssystem, kan göra att vat-
tenresurser som idag inte anses möjliga eller lönsamma att utnyttja, tas i bruk i framtiden. Vidare kan 
kommande händelser orsaka att nuvarande råvatten blir obrukbara, vilket kan ge alternativa råvatten 
ett betydligt större värde. Det är också viktigt att ta hänsyn till att en vattenförsörjningslösning baserad 
på flera olika råvatten, ur olika hydrologiska system är mindre sårbar än en ensam storskalig lösning. 
Mindre vattentäkter kan också ha väsentlig betydelse som säkerhet för delar av ett distributionssystem.

Vattenresursers värde för nuvarande och framtida vattenförsörjning kan indelas i utvinningsvärde, 
in-situ värde och egenvärde. Utvinningsvärdet är i huvudsakligen kopplat till det värde vattenresursen 
har för någon form av vattenförsörjning, men kan för ett ytvatten även vara kopplat till t.ex. vatten-
kraftproduktion och för ett grundvatten vara kopplat till resursens användning för naturgrusproduk-
tion eller geoenergi. In situ-värdet är t.ex. kopplat till vattenresursens värde för rekreation eller som 
livsmiljö för växter och djur. Egenvärdet är det värde grundvattenmagasinet har utan att det används. 
Någon närmare beskrivning ges inte i SGUs rapport, se fakta nedan.

¹⁸ Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, GR Maj 2003, Bilaga 1 Värdering av vattenresurser för  
Göteborgsregionen, Scandiaconsult, 2003
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Inom ramen för denna regionala vattenförsörjningsplan beaktas endast utvinnings-
värdet, särskilt med avseende på en vattenresurs användning som råvatten för dricks-
vattenproduktion. En vattenresurs värde kan då värderas utifrån ett antal parametrar 
(modifierat från SGU, 2010)¹⁹:

• Kapacitet och möjligheter till uttag av råvatten på kort och lång sikt.

• Vattenkvalitet, naturlig och från mänsklig påverkan.

• Lämplighet för anläggande av konstgjord infiltration (t.ex. ett grundvattenmagasins 
kapacitet och geometri eller ett ytvattens möjliga användning som råvatten).

• Behov av dricksvatten i vattenresursens närhet.

• Vattenresursens unikhet, dvs. finns det alternativa vattenresurser i närheten.

• Sårbarhet och risk för påverkan både inom vattenresursen eller i dess  
tillrinningsområde.

I detta avsnitt beskrivs vattenresurserna utifrån de tre första punkterna. Sammanfattningsvis görs  
bedömningen att identifiering och värdering av vattenresurser som möjliga råvatten för dricksvatten-
produktion för regionens medlemskommuner i detta avsnitt inte bör begränsas för mycket av t.ex. 
avstånd, nuvarande användning eller potentiell föroreningsbelastning. I likhet med den regionala vat-
tenförsörjningsplanen från 2003 görs därför en relativt bred identifiering och värdering av vattenresur-
serna kvantitativt och kvalitativt. I de följande avsnitten 6–9, med vattenbehov, risk- och sårbarhetsa-
nalys samt framtida scenarier ges underlag som leder fram till de förslag på åtgärder som redovisats i 
avsnitt 1.4.

I det fortsatta arbetet med åtgärder för att nå uppsatta mål måste självfallet även övriga värden som en 
vattenresurs innehar vägas samman och en mer detaljerad värdering av respektive vattenresurs genom-
föras. Detta görs lämpligen på lokal nivå, t.ex. i samband med kommunala vattenförsörjningsplaner. 
Fördjupade utredningar av sådant slag kan förväntas visa till vilken grad och under vilka förutsättning-
ar som de vattenresurser som omnämns i detta kapitel kan utnyttjas för vattenförsörjning.

¹⁹ En metod för icke-monetär relativ värdering av grundvattenmagasin, SGU Rapport 2010:22
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5.2 Metodik för identifiering av  
vattenresurser
5.2.1 Geografisk avgränsning
Som geografisk avgränsning vid identifiering av vattenresurser har använts samma område som i den 
förra vattenförsörjningsplanen 2003. Området begränsas därmed primärt av Göteborgsregionens tret-
ton medlemskommuner, samt delar av de avrinningsområdena som berörs omedelbart utanför regio-
nen. I tillägg till dessa områden har även alternativa vattenresurser på längre avstånd inkluderats om 
de har en sådan potential att de kan svara för en väsentlig del av regionens vattenförsörjning.

Figur 8. Avrinningsområden inom Göteborgsregionen och de olika huvudvattendragen. Observera att Lärjeån, Säveån och Möln-
dalsån är delavrinningsområden inom Göta älvs huvudavrinningsområde.
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De avrinningsområden som berörs av de tretton medlemskommunerna är 
följande (se Figur 8):

• Göta älv (delen nedströms utloppet ur Vänern)

• Lärjeån (biflöde till Göta älv)

• Säveån (biflöde till Göta älv)

• Mölndalsån (biflöde till Göta älv)

• Kungsbackaån

• Rolfsån

• Bäveån

• Mindre vattendrag som avvattnas direkt till kuststräckan inom regionen

5.2.2 Kapacitetsavgränsning
Vid identifiering av vattenresurser i denna underlagsrapport har ett urval gjorts baserat på en mins-
ta bedömd kapacitet för både ytvattentillgångar och grundvattentillgångar. I underlagsrapporten till 
vattenförsörjningsplanen 2003 gjordes urvalet att ytvatten-eller grundvattentillgångar bör ha möjlighet 
att försörja samhällen med 5 000–10 000 invånare för att tas med i rapporten, vilket ansågs innebära 
ett vattenbehov på 15–30 l/s.

I arbetet med föreliggande rapport har det visat sig vara svårt att få fram kapacitetsuppgifter på en 
del av de grundvattentillgångar som finns inom eller i anslutning till regionen. I vissa fall finns en-
dast uttagsuppgifter och ingen information angående grundvattenmagasinets fulla potential. Flera av 
grundvattentillgångarna som utnyttjas som viktiga delar i vattenförsörjningen för några av regionens 
kommuner har relativt små uttag, men är ändå av stor lokal betydelse för mindre samhällen.

En del grundvattenförekomster inom regionen har av SGU klassats ha en uttagskapacitet på 5–25 l/s, 
men saknar idag bekräftad uttagspotential från vattentäkter eller detaljerade hydrogeologiska under-
sökningar. En stor del av dessa grundvattenförekomster är också kraftigt påverkade av pågående eller 
tidigare grustäktsverksamhet.

Som grund för urval vid identifieringen av grundvattenresurser av värde för regionen har i huvudsak 
SGUs klassning använts, där förekomster i klassen 5–25 l/s med endast ett par undantag utgjort den 
nedre gränsen för att tas med i rapporten. För grundvattenresurser på längre avstånd från regionen har 
klassen 25–125 l/s utgjort den nedre gränsen.

Uttagsmöjligheterna i en sjö eller vattendrag beror främst på avrinning och magasinets storlek. Därför 
har urval och identifiering av ytvattenförekomster av värde för regionen i första hand baserats på upp-
gifter om vattenföring och ytvattenförekomstens storlek. Vattenföring redovisas för respektive avrin-
ningsområde som medellågvattenföring (MLQ), medelvattenföring (MQ) och medelhögvattenföring 
(MHQ) i avrinningsområdets respektive sjöns utlopp. Uppgifterna har hämtats från SMHI:s databaser 
Vattenwebb, Sjöregistret/Sjölyftet och SVAR (Svenskt VattenARkiv). Det är dock viktigt att komma 
ihåg att mer ingående platsspecifika studier av uttag behövs för att avgöra ett magasins lämplighet som 
vattentäkt.
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5.2.3 Strukturbild för Göteborgsregionen
GRs förbundsstyrelse godkände i maj 2008 Strukturbild för Göteborgsregionen, en överenskommelse 
om att vi gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Överenskom-
melsen innebär även att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är 
långsiktigt hållbar. De fem huvudstråken (Figur 9) är en mycket viktig beståndsdel i överenskommelsen 
och dessa ska stärkas för att regionen ska bli långsiktigt livskraftig. Det finns därför god anledning att 
se även regionens vattenresurser ur detta perspektiv, eftersom behovet av en hållbar och leveranssäker 
dricksvattenförsörjning kommer att vara särskilt tydlig längs dessa stråk. Utöver de fem huvudstråken 
är det lämpligt att kustzonen utgör ett eget område, eftersom vattenförsörjningen till denna är förenad 
med särskilda omständigheter.

Figur 9. GRs strukturbild för Göteborgsregionen, som består av kärnan (centrala Göteborg), det sammanhängande stadsområdet 
(Göteborgs ”mellanstad” och delar av Partille och Mölndal), huvudstråken, de gröna kilarna, kustzonen och Göta älv.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

69

5. Vattenresurser

Ytvatten- och grundvattenresurser i regionen och dess närhet, har därför  
analyserats utifrån följande sex geografiska huvudområden, vilka i denna 
rapport har benämnts ”blåa stråk” (Figur 10):

1. Göteborg – Kungälv – Kode – Stenungsund (längs Bohusbanan)

2. Göteborg – Älvängen – Lödöse – Lilla Edet (längs Göta älv och Norge/ 
Vänerbanan)

3. Göteborg – Lerum – Alingsås (längs Västra stambanan), samt stråket  
Gråbo – Sjövik-Sollebrunn

4. Göteborg – Landvetter – Härrydav – Hindås (längs Kust till kustbanan)

5. Göteborg – Lindome – Kungsbacka – Åsa (längs Västkustbanan)

6. Kustzonen mellan Tjörn och Onsala, inkl Marstrand och öarna i Göteborgs 
norraoch södra skärgård.

Figur 10. De blåa stråken med avseende på Göteborgsregionens vattenresurser och dricksvattenförsörjning.

De fem huvudstråken i GRs strukturbild är i strikt mening kopplade till järnvägsstråken. I vattenför-
sörjningsplanen är dock Lilla Edet inkluderat i område 2, vilket också i större utsträckning följer Göta 
älv. I område 3 inräknas även stråket längs Mjörn – Anten upp mot Sollebrunn.
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5.3 Ytvattenresurser
5.3.1 Identifiering av ytvattenresurser
Urvalet av sjöar och vattendrag har gjorts utifrån de uppgifter som finns tillgängliga via SMHI:s hemsi-
da, bl.a. SVAR (Svenskt VattenARkiv), Sjöregistret/Sjölyftet och SMHI Vattenwebb. Uppgifter avseende 
statusklassning, riskbedömning och identifierade miljöproblem i respektive ytvattenförekomst har häm-
tats från Länsstyrelsens och Vattenmyndigheternas VISS-databas (VattenInformationsSystem Sverige).

Kunskapsunderlaget som legat till grund för bedömning av status och miljöproblem i VISS varierar stort 
mellan de olika vattenförekomsterna. Inom vattenförvaltningen pågår arbete med åtgärder och förbätt-
ring vilket gör att de bedömningar som redovisas här riskerar att förändras i samband med att en över-
syn görs vid nästa vattenförvaltningscykel. Därför är det viktigt att i det fortsatta arbetet med regionens 
vattenförsörjning inte låta sig styras av en tidig klassning baserad på, i vissa fall, knapphändig data.

• Nr: Nummer på karta i Figur 12.

• Område: Geografiskt område enligt 
”blå stråk” baserade på GRs struktur-
bild (se Figur 10).

• Namn: Benämning på ytvattnet 
enligt SMHI.

• Area: Sjöns ytarea enligt SMHI:s 
sjöregister.

• Djup (medel/max): Sjöns medel-
djup och maxdjup enligt SMHI:s 
sjöregister.

• Volym: Sjöns volym enligt SMHI:s 
sjöregister.

• Avrinningsområdets area:  
Avrinningsområdets area vid sjöns 
utlopp respektive vid punkt i vatten-
draget (SMHI Vattenwebb).

• Vattenföring: Medellågvattenföring 
(MLQ), medelvattenföring (MQ) 
och medelhögvattenföring (MHQ) i 
avrinningsområdets respektive sjöns 
utlopp enligt flödesstatistik för åren 
1981–2010 på SMHI Vattenwebb.

• Avstånd till centrala Göteborg: 
Avstånd i km fågelvägen från närmas-
te del av vattenresursen.

• Status (Ekologisk/Kemisk): 
Statusklassning av ytvattenförekom-
ster i VISS. Status anges i klasser-
na D=dålig, O=otillfredsställande, 
M=måttlig, G=god. Kemisk status 
anges ”exklusive kvicksilver” beroen-
de på att samtliga svenska ytvatten-
förekomster har för hög belastning av 
kvicksilver. Den främsta anledningen 
till att kvicksilverhalterna i vattnet är 
för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att minska 
utsläppen av kvicksilver kan man inte 
förvänta sig några förändringar inom 
en snar framtid. Göta älv utgör ett 
undantagsfall eftersom den klassats 
som ett ”Kraftigt modifierad vatten-
förekomst” och anges i stället med 
begreppet ekologisk potential (EP).

• Riskbedömning (Ekologisk/
Kemisk): Riskbedömning avser risk 
att ekologisk/kemisk status exklusive 
kvicksilver inte uppnås till år 2015 
(VISS). Risken anges i kategorierna 
R=risk, IR=ingen risk.

• Identifierade miljöproblem: Mil-
jöproblem, utöver miljöproblem till 
följd av kvicksilver, enligt VISS.

• Används idag: Anger om sjön/vat-
tendraget används för vattenförsörjn-
ingsändamål idag.

Resultaten av identifieringen redovisas separat för sjöar respektive vattendrag i Tabell 8 
och Tabell 9. I tabellerna redovisas följande faktorer:
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5.3.2 Ytvattenresurser inom eller nära Göteborgsregionen
De sjöar som presenteras i Tabell 8 har främst valts utifrån läge, storlek och kapacitet. Inom regionens 
13 kommuner finns 358 sjöar i SMHI:s sjöregister, varav huvuddelen består av sjöar som är mindre än 
100 ha (=1 km²), se Figur 11. De för vattenförsörjning mest intressanta sjöarna är de som är störst till 
storleken samtidigt som de har en hög tillrinning och ett strategiskt läge. Eftersom uppgifterna avseen-
de djupförhållanden och volym är delvis ofullständiga har urvalet baserats på sjöns area.

Det är inte otänkbart att även vissa av de sjöar som är mindre än 100 ha, och som alltså inte kommer 
med i det urval som görs här, kan vara av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjning. I vissa fall 
kan det vara enbart det strategiska läget och avsaknaden av andra rimliga alternativ som avgör om en 
vattenresurs är av intresse för dricksvattenförsörjning eller inte. Det finns t.ex. flera vattentäkter inom 
dagens vattenförsörjningssystem som är små men har ett strategiskt läge och stor betydelse lokalt, t.ex. 
Tolleby tjärn på Tjörn och Drypesjön i Kungälv. Inom ramen för detta uppdrag har det dock ansetts 
orimligt att även inkludera alla mindre ytvattenresurser i regionen i urvalet, eftersom de huvudsakligen 
saknar relevans ur ett regionalt perspektiv.

Figur 11. Sjöar inom Göteborgsregionens kommuner, fördelade efter area.

I Tabell 8 redovisas de sjöar inom regionen som har en area på minst 1 km².Utöver dessa redovisas 
även de sjöar som idag används inom regionens dricksvattenförsörjning samt några större sjöar som 
angränsar till regionen och därmed potentiellt kan vara av intresse för framtida dricksvattenförsörj-
ning.

I Tabell 9 redovisas större vattendrag av potentiellt intresse fördricksvattenförsörjningen i regionen. 
Observera att Vallerån, Bratteforsån och Bäveån redovisas tillsammans med Drypesjön, St. Hällungen 
respektive Öresjö i Tabell 8.
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Figur 12. Sjöar och vattendrag inom Göteborgsregionen av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjningen. Numreringen på kartan 
är kopplad till Tabell 8 och Tabell 9.
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2 
5 

Lygnern 
31,5 

29/52 
912 

562 
32400 

10400 
2260 

32 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

Främ
m

ande arter 
Ja (inf) 

3 
3 

A
nten 

18,4 
13/27 

240 
217 

10200 
3020 

540 
42 

M
/G

 
R
/IR

 
Ö

vergödning 
 

4 
2 

Ö
resjö 

10,5 
i.u./32 

i.u. 
72 

3560 
1080 

160 
60 

G
/G

 
IR

/IR
 

Flödesförändringar 
 

5 
3 

Ö
m

m
ern 

9,8 
13/48 

129 
101 

6450 
1740 

210 
31 

M
/G

 
R
/IR

 
Flödesförändringar 

Ja 
6 

3 
S
tora Färgen 

6,0 
20/48 

122 
55 

3940 
910 

70 
36 

G
/G

 
R
/IR

 
Flödesförändringar 

Ja (via Lilla Färgen) 
7 

1 
S
tora H

ällungen 
5,8 

11/25 
61 

47 
3410 

830 
90 

42 
G

/G
 

IR
/IR

 
N

ej 
Ja 

8 
3 

S
ävelången 

5,5 
17/34 

91 
1300 

51200 
18900 

5290 
28 

G
/G

 
IR

/IR
 

N
ej 

 

9 
3 

A
spen 

4,7 
i.u./30 

i.u. 
1400 

57300 
20700 

5780 
13 

G
/G

 
R
/R

 
M

iljögifter 
Flödesförändringar 

 

10 
3 

S
tore-N

ären 
3,2 

12/45 
37 

19 
1620 

320 
10 

38 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 

11 
5 

S
tensjö 

2,9 
13/21 

38 
663 

52800 
13400 

2290 
27 

G
/G

 
IR

/IR
 

Försurning 
Främ

m
ande arter 

 

12 
4 

V
ästra N

edsjön 
2,7 

13/35 
37 

58 
3580 

960 
100 

28 
M

/G
 

R
/IR

 
Främ

m
ande arter 

Flödesförändringar 
 

13 
3/4 

S
tora H

ärsjön 
2,6 

i.u./43 
i.u. 

25 
2050 

420 
10 

21 
G

/G
 

R
/IR

 
Flödesförändringar 

 
14 

4 
N

ordsjön 
2,2 

16/48 
36 

18 
1370 

380 
30 

16 
G

/G
 

R
/IR

 
Flödesförändringar 

 
15 

4 
Landvettersjön 

2,2 
i.u./21 

i.u. 
176 

15700 
3190 

300 
11 

G
/G

 
R
/IR

 
Försurning 

 

16 
4 

V
ästra Ingsjön 

1,9 
10/23 

21 
88 

8440 
1830 

180 
21 

G
/G

 
R
/R

 
Försurning 
M

iljögifter 
 

17 
4 

R
ådasjön 

1,9 
9/23 

17 
199 

18000 
3700 

350 
7 

G
/G

 
R
/IR

 
Försurning 

Ja 
18 

3 
Ö

ren 
1,5 

9/27 
14 

37 
4450 

650 
30 

36 
M

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
19 

3 
U

spen 
1,5 

12/23 
16 

19 
1630 

310 
20 

26 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
20 

3 
Tinnsjön 

1,3 
3/12 

4 
7 

710 
120 

0 
32 

M
/G

 
R
/IR

 
N

ej 
 

Tabell 8. Sjöar inom eller nära Göteborgsregionen av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjningen.
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64 
 

Nr 

Område 

Namn 

Sjöns area (km2) 

Sjöns djup, 
medel/max (m) 

Sjöns volym  
(106 m3) 

Avrinningsområdets 
area (km2) 

V
attenföring vid sjöns utlopp 

(l/s) 

Avstånd till centrala 
Göteborg (km) 

Status 
(Ekologisk/Kemisk) 

Riskbedömning 
(Eklogisk/Kemisk) 

Identifierade 
miljöproblem 

Används idag för 
vattenförsörjning 

M
H

Q
 

M
Q

 
M

LQ
 

21 
5 

S
kärsjön 

1,2 
12/23 

15 
5 

300 
100 

10 
35 

D
/G

 
R
/R

 
Försurning, m

iljögifter 
 

22 
4 

S
tora D

elsjön 
1,2 

5/23 
6 

9 
950 

190 
0 

5 
G

/G
 

R
/R

 
Försurning, m

iljögifter 
Ja (överföring G

öta älv) 
23 

4 
H

ornasjön 
1,2 

8/24 
11 

3 
300 

60 
0 

19 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
24 

3/4 
S
tora S

turven 
1,1 

10/48 
10 

3 
280 

50 
0 

25 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
25 

4 
Yxsjön 

1,1 
8/18 

8 
9 

900 
190 

10 
14 

G
/G

 
R
/IR

 
Flödesförändringar 

 
26 

3 
H

älsingen 
1,0 

6/24 
6 

7 
590 

100 
0 

44 
M

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
27 

4 
Ö

stersjön 
1,0 

8/25 
9 

12 
1240 

260 
10 

18 
G

/G
 

R
/IR

 
Flödesförändringar 

 
28 

4 
Finnsjön 

1,0 
7/23 

8 
7 

660 
150 

10 
13 

G
/G

 
R
/IR

 
Försurning 

Ja 
29 

3/4 
S
tora K

åsjön 
1,0 

7/32 
8 

5 
480 

100 
0 

9 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

Ja 
30 

2 
S
urtesjön 

1,0 
3/12 

3 
5 

490 
90 

0 
13 

G
/G

 
R
/IR

 
Försurning 

 
31 

1/2 
S
tore-V

äktor 
1,0 

18/37 
19 

24 
2500 

400 
20 

54 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 

32 
4 

Ö
stra N

edsjön 
7,4 

i.u./73 
i.u. 

40 
2460 

680 
70 

30 
M

/G
 

R
/IR

 
Främ

m
ande arter 

Flödesförändringar 
 

33 
4 

Ö
stra Ingsjön 

1,8 
19/50 

34 
45 

4470 
910 

70 
26 

G
/G

 
R
/R

 
Försurning, m

iljögifter 
 

34 
3 

S
tora S

tam
sjön 

0,6 
4/12 

3 
12 

1470 
220 

10 
17 

G
/G

 
R
/R

 
M

iljögifter, vattenuttag 
Ja 

35 
3 

Lilla Färgen 
0,4 

i.u./24 
i.u. 

75 
6260 

1210 
90 

39 
i.u. 

i.u 
i.u. 

Ja 
36 

3 
Ö

xsjön 
0,7 

i.u./25 
i.u. 

3 
370 

60 
0 

19 
O

/G
 

R
/R

 
M

iljögifter 
Ja 

37 
2 

D
rypesjön/V

allerån 
0,3 

3/6 
0,5 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

30 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

Ja (infiltration) 
38 

1 
Tolleby tjärn m

.fl. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

38 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

Ja 
39 

1 
Pjäxedam

m
arna 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
30 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
Ja 

40 
2 

G
ravlången 

2,8 
3/10 

8 
33 

2720 
420 

10 
48 

M
/G

 
R
/IR

 
Ö

vergödning 
Flödesförändringar 

 

41 
2 

V
anderydsvattnet 

10,3 
4/16 

40 
98 

5580 
1340 

130 
47 

M
/G

 
R
/IR

 
Ö

vergödning 
 

42 
4 

Töllsjön 
1,2 

5/19 
6 

64 
7860 

1180 
100 

39 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

Främ
m

ande arter 
 

43 
4 

S
andsjön 

0,8 
6/16 

6 
i.u. 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
17 

i.u. 
i.u. 

i.u. 
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Tabell 10. V
attendrag inom

 eller nära G
öteborgsregionen av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjningen. 

Nr 

Område 

Namn 

Avrinningsområdets 
area (km2) 

V
attenföring (l/s) 

Avstånd till centrala 
Göteborg (km) 

Status 
(Ekologisk/Kemisk) 

Riskbedömning 
(Eklogisk/Kemisk) 

Identifierade 
miljöproblem 

Används idag för 
vattenförsörjning 

M
H

Q
 

M
Q

 
M

LQ
 

2 
G

öta älv: 
1a 

Lilla Edet 
47600 

912*10
3 

564*10
3 

172*10
3 

49 
M

EP/G
 

R
/R

 
K
raftigt m

odifierad 
vattenförekom

st. 
Ö

vergödning 
M

iljögifter 
Främ

m
ande arter 

Flödesförändringar 

Ja 
1b 

K
ungälv 

48100 
929*10

3 
572*10

3 
186*10

3 
17 

M
EP/G

 
R
/R

 
Ja (inf) 

1c 

O
van Lärjeån 

48300 
229*10

3 
185*10

3 
76*10

3 
5 

M
EP/G

 
R
/R

 
Ja 

3 
Lärjeån

: 
2a 

 N
edan S

t Lövsjön 
18 

2370 
310 

20 
23 

M
/G

 
R
/R

 
Ö

vergödning 
M

iljögifter 
Främ

m
ande arter 

K
ontinuitetsförändringar  

Ja, reserv 
2b 

Lärjeholm
 

112 
17000 

2070 
120 

6 
M

/G
 

R
/R

 
Ja, reserv 

3 
S

äveån
: 

3a 
M

ellbyån/G
räfsnäs 

92 
12500 

1220 
120 

53 
M

/G
 

R
/R

 
Ö

vergödning 
M

iljögifter 
3b 

A
lingsås 

688 
50300 

9860 
1120 

39 
M

/G
 

R
/R

 
M

iljögifter 
Flödesförändringar 

K
ontinuitetsförändringar  

3c 

Lerum
 

1340 
53700 

19600 
5390 

17 
M

/G
 

R
/R

 
M

iljögifter 
Främ

m
ande arter 

Flödesförändringar 
K
ontinuitetsförändringar  

3d 
Jonsered 

1410 
57400 

20800 
5780 

13 
G

/G
 

IR
/IR

 
Främ

m
ande arter 

Flödesförändringar 

Tabell 9. Vattendrag inom eller nära Göteborgsregionen av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjningen.
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66 
 Nr 

Område 

Namn 

Avrinningsområdets 
area (km2) 

V
attenföring (l/s) 

Avstånd till centrala 
Göteborg (km) 

Status 
(Ekologisk/Kemisk) 

Riskbedömning 
(Eklogisk/Kemisk) 

Identifierade 
miljöproblem 

Används idag för 
vattenförsörjning 

M
H

Q
 

M
Q

 
M

LQ
 

 
4 

M
öln

d
alså

n
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4a 

 
H

indås-R
ya hed 

67 
4430 

1120 
130 

24 
M

/G
 

R
/IR

 
Flödesförändringar 

K
ontinuitetsförändringar 

 

4b 
 

Landvetter 
155 

14300 
2750 

250 
15 

M
/G

 
R
/IR

 
Flödesförändringar 

 
4c 

 

G
öteborg 

248 
23900 

4660 
410 

2 
M

/G
 

R
/R

 
Ö

vergödning 
M

iljögifter 
Främ

m
ande arter 

M
orfologiska 

förändringar 

 

 
5 

K
u

n
g

sb
a

ckaån
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5a 

 
Lindom

eån/H
ällesåker 

140 
13400 

2950 
290 

16 
G

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

 
5b 

 
K
ungsbacka 

302 
34600 

6080 
510 

28 
M

/G
 

R
/IR

 
Försurning 

Ö
vergödning 

 

 
4/5 

R
olfsån

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6a 
 

N
olån/B

ollebygd 
210 

25300 
3910 

350 
33 

M
/G

 
R
/R

 
M

iljögifter 
Främ

m
ande arter 

K
ontinuitetsförändringar  

 

6b 
 

S
torån/R

ävlanda 
329 

37400 
6170 

560 
31 

M
/G

 
R
/IR

 
Främ

m
ande arter 

K
ontinuitetsförändringar 

 

6c 
 

M
ynningen i havet 

694 
54400 

13900 
2350 

29 
G

/G
 

R
/IR

 
 

 Försurning 
Främ

m
ande arter 
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5.3.3 Ytvattenresurser på längre avstånd från Göteborgsregionen
Tillgången på ytvattenresurser inom regionen är förhållandevis god, men ojämnt fördelad. På samma 
sätt som i tidigare vattenförsörjningsplan från 2003 görs här dock en utblick mot större ytvattenresur-
ser utanför regionens gränser (ca 50–150 km avstånd från Göteborg). De ytvattenresurser som kapaci-
tetsmässigt kan utgöra ett fullgott alternativ för större delen av Göteborgsregionens behov är Vänern, 
Vättern och Bolmen (se Tabell 10). Åsunden bedöms inte vara aktuell eftersom alternativ i Åsundens 
storlek och kapacitet finns inom regionen (Mjörn och Lygnern). Kapaciteten på övriga tre alternativ 
bedöms inte vara något problem, däremot är det en stor nackdel med dessa alternativa vattentäkter att 
de innebär stora investeringskostnader för ledningsnät, mm i kombination med att regionen riskerar 
att få ett fortsatt beroende av en enda vattentäkt.

För att öka säkerheten och sprida riskerna rent geografiskt kan det dock eventuellt vara motiverat att 
även större ytvattenresurser utanför regionen införlivas i vattenförsörjningssystemet. För att slutligt av-
göra vilken kombination av vattenresurser (stora eller små, nära eller längre bort) som är mest lämpliga 
krävs dock fördjupade utredningar och ingående analyser av faktorer som konkurrerande intressen, 
miljökonsekvenser, ekonomi, energi- och resurshushållning, risker, hotbilder, leveranssäkerhet osv. än 
vad som varit möjligt inom ramen för denna vattenförsörjningsplan.

Namn Vänern Vättern Bolmen

Sjöns area (km2) 5 520 1 886 174

Sjöns djup,
medel/max (m)

27/106 40/120 5,4/37

Sjöns volym (106 m3) 153 000 77 640 1 100

Avrinningsområdets area 
(km2)

46 883 6 380 1 643

Vattenföring 
vid sjöns 
utlopp (l/s)

MHQ 865 000 84 000 60 000

MQ 518 000 39 000 19 000

MLQ 115 000 1 000 0

Avstånd till centrala Göte-
borg (km)

>85 >130 >130

Status
(Ekologisk/Kemisk)

M/G G/G G/G

Riskbedömning
(Ekologisk/Kemisk)

IR/IR R/IR R/IR

Identifierade
miljöproblem

Flödesförändringar
Främmande arter

Miljögifter, Kontinuitetsför-
ändringar,
Morfologiska
förändringar

Övergödning,
Miljögifter,
Morfologiska
förändringar

Tabell 10. Större sjöar utanför Göteborgsregionen av potentiellt intresse för dricksvattenförsörjningen.
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5.4 Grundvattenresurser
5.4.1 Identifiering av grundvattenmagasin
Identifiering av grundvattenmagasin har skett i samarbete med SGU och urvalet av objekt har gjorts ut-
ifrån det hydrogeologiska kartmaterial som finns att tillgå och den naturliga uttagskapacitet som finns 
angiven i dessa data. Detaljeringsgraden i det hydrogeologiska kartmaterialet som använts som under-
lag varierar från de länsvisa karteringarna (motsvarande skala 1:250 000) till detaljerade karteringar 
kommunvis (motsvarande skala 1:50 000) eller i några fall särskild kartläggning av enskilda grundvat-
tenmagasin eller konsultutredningar med platsspecifika hydrogeologiska undersökningar.

SGUs klassning av grundvattenmagasin är gjord i storleksintervallen 1–5 l/s, 5–25 l/s, 25–125 l/s och 
>125 l/s. Identifierade grundvattenmagasin är uteslutande i jordlager (isälvsavlagringar), eftersom det 
inom aktuellt område endast finns mycket begränsade tillgångar i berggrunden.

Resultaten av identifieringen redovisas i tabellform i avsnitten 5.4.2 och 5.4.3.
I tabellerna redovisas följande faktorer:

• Nr: Nummer på karta i Figur 13.

• Område: Geografiskt område enligt ”blå 
stråk” baserade på GRs strukturbild (se 
Figur 10).

• Namn: I allmänhet SGUs benämning på 
grundvattenmagasinet

• Namn i VISS: alternativt namn på 
grundvattenmagasinet om detta finns i 
VISS.

• Bedömd tillgång SGU: Bedömd kapaci-
tet naturligt grundvatten, enligt SGUs 
klassificeringssystem, baserat på lokala 
grundvattenkarteringar av SGU eller re-
gionala (länsvisa) grundvattenkartering-
ar, där lokala inte ännu har genomförts.

• Kapacitet undersökning: Bedömd kapa-
citet naturligt grundvatten baserat på 
detaljerade undersökningar (SGU eller 
konsultutredningar).

• Kapacitet med infiltration: Uppskattad 
kapacitet vid användning av konstgjord 
infiltration.

• Råvatten infiltration och avstånd: Namn 
på ytvatten som kan användas som 
råvatten och ungefärligt avstånd till 
grundvattenmagasinets närmaste del 
från ytvattnets närmaste del.

• Avstånd till centrala Göteborg: Avstånd 
i km fågelvägen från närmaste del av 
grundvattenmagasinet.

• Status (Kemisk/Kvantitativ): Status från 
länsstyrelsens klassning av grundvatten-
förekomster i VISS. Status anges i klas-
serna O=otillfredsställande och G=god.

• Riskbedömning (Kemisk/Kvantitativ): 
Riskbedömning från länsstyrelsens 
klassning av grundvattenförekomster 
i VISS. Risken anges i kategorierna 
R=risk, IR=ingen risk.

• Används idag + eventuellt uttag: I de fall 
det finns ett känt uttag för kommunal 
vattenförsörjning ur grundvattenfö-
rekomsten har detta angetts, samt om 
tillgängligt en ungefärlig uttagsvolym.
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5.4.2 Grundvattenresurser inom eller nära Göteborgsregionen
Identifierade grundvattenresurser inom regionen och angränsande områden har valts ut mot bakgrund 
av ett antal krav. Minimikapacitet enligt SGUs hydrogeologiska kartering är med ett par undantag i 
kategorin 5–25 l/s.

Maximalt acceptabelt avstånd till eventuella brukare är avhängigt resursens storlek och möjlig bety-
delse för dricksvattenförsörjning. För stora naturliga grundvattentillgångar eller grundvattenmagasin 
som med konstgjord infiltration kan användas för storskaligt uttag har större avstånd tillåtits och en 
del grundvattenmagasin utanför regionen har därför medtagits. En viktig faktor är också närheten till 
eventuella lokala brukare av vattenresursen. I ett krisläge kan det vara värdefullt om mindre samhällen 
i distributionssystemens periferi kan försörjas av lokala mindre grundvattentäkter. I anslutning till en 
del mindre samhällen finns också äldre vattentäkter som tagits ur bruk när dessa har anslutits till annat 
system.

Avstånd till centrala Göteborg är i huvudsak av betydelse för stora grundvattenmagasin som väsentli-
gen kan bidra till Göteborgs vattenförsörjning, då sannolikt i kombination med en betydande andel ba-
serad på konstgjord infiltration. För de något mindre grundvattenmagasinen är avståndet till regionens 
större tätorter viktigare.
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Tabell 11. Grundvattenmagasin i jordlager inom eller nära Göteborgsregionen (< ca 50 km från centrala Göteborg).
Notera att kapacitetsuppgifter har varierande noggrannhet och är från flera källor. Förklaring av tabellfotnoter på nästa sida.

Nr Om
rå

de

Na
m

n 
(S

GU
)

Al
te

rn
at

iv
 b

e-
nä

m
ni

ng
 i 

VI
SS

Kl
as

sn
in

gu
t-

ta
gs

m
öj

lig
he

t
SG

U1
 (l

/s
)

Ka
pa

ci
te

tU
nd

er
-

sö
kn

in
g1

(l
/s

)

Ka
pa

ci
te

t 
m

ed
in

fil
tr

at
io

n 
(l

/s
)

Rå
va

tt
en

in
fil
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1 1 Dösebacka Diseröd 
södra

25-125 100 Göta älv,
<1 km

22 G/G R/IR Nej

2 1 Lysegården Diseröd
norra

5-25 40 Drype-
sjön2,
<1 km

26 G/G IR/IR Ja, 20

3 1 Sköllungs
och Ucklum

Ucklum 5-25 St  
Hällungen
2 km

42 O/G R/IR Ja, <1

4 1 Huveröd Finns ej 
med

5-25 St Hällung-
en
2 km

45 - - Nej

5 2 Maen-
Dunnebacka

Hasteröd 5-25 Store-Väk-
tor
2 km

51 G/G IR/IR Nej

6 3 Gråbodeltat 25-125 40 >5003 Mjörn,
<1 km

24 G/G IR/IR Ja, 8

7 3 Kollanda Kilanda-
Kåretorp

25-125 Mjörn,
3 km

31 G/G IR/IR Nej

8 3 Östaddeltat 5-25 >1003 Mjörn,
<1 km

32 G/G R/IR Ja, 2

9 3 Ålanda 5-25 
alt>254

>755 >100 Anten,
0 km

42 G/G IR/IR Ja, 15

10 3 Sollebrunn-
Gräfsnäs

5-25 15-
206

52 G/G R/IR Ja, 7

11 3 Jonsered 5-25 10 25-50 Säveån,
0 km

14 G/G R/IR Nej

12 3 Uspen-
Lensjön

Högsbo- 
holm

5-25 Uspen,
0 km

26 G/G IR/IR Nej

13 3 Skallsjö-
deltat

Skallsjö 5-25 20 24 G/G R/IR Ja, 9

14 3 Siene-
Algutstorp

Algutstorp-
Horla

25-125 >50 >50 Säveån,
0 km

55 G/G IR/IR Ja, 17

15 4 Kallebäck SE640140-
127477

5-25 137 4 G/G IR/IR Ja, ?

16 4 Rya Hed Härryda 5-25 758 Möln-
dalsån,
0 km

23 G/G R/IR Nej

17 4 Hindås 
(Grönhult)

SE640258-
129871

5-25 >15 Möln-
dalsån,
0 km

28 G/G IR/IR Nej

18 4 Rävlanda 5-25 15 32 G/G IR/IR Ja, 7



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

81

5. Vattenresurser

Nr Om
rå

de

Na
m

n 
(S

GU
)

Al
te

rn
at

iv
 b

e-
nä

m
ni

ng
 i 

VI
SS

Kl
as

sn
in

gu
t-

ta
gs

m
öj

lig
he

t
SG

U1
 (l

/s
)

Ka
pa

ci
te

tU
nd

er
-

sö
kn

in
g1

(l
/s

)

Ka
pa

ci
te

t 
m

ed
in

fil
tr

at
io

n 
(l

/s
)

Rå
va

tt
en

in
fil

-
tr

at
io

n 
oc

ha
v-

st
ån

d 
(l

/s
)

Av
st

ån
d 

til
l 

ce
nt

ra
la

 G
öt

e-
bo

rg
 (k

m
)

St
at

us
 (K

em
is

k/
Kv

an
tit

at
iv

)1
1

Ri
sk

be
dö

m
-

ni
ng

(K
em

is
k/

Kv
an

tit
at

iv
)1

2

An
vä

nd
s 

id
ag

 
fö

r k
om

m
un

al
 

va
tt

en
fö

rs
.13

 +
 

ev
 c

a-
ut

ta
g 

(l
/s

)

19 4 Bollebygd Bollebygd,
Bollebygd 
N

25-125 Nolån,
0 km

34 G/G R/IR Ja, ?

20 4 Töllsjö 5-25 Töllsjön,
<1 km

39 G/G R/IR Ja, <1

21 4 Hällingsjö 5-25 3 Gingsjön,
0 km

29 G/G R/IR Ja, <1

22 5 Lindome 5-25 159 15 O/G R/IR (Ja ev), ?

23 5 Hällesåker 1-5 V Ingsjön,
<1 km

19 G/G IR/IR Nej

24 5 Fjärås
Bräcka

5-25 250 Lygnern,
<1 km

33 G/G R/IR Ja, 190

25 Guthult/
Strätered

Finns ej 
med

5-25 41 - - Nej

26 Hajom 5-25 40 G/G IR/IR Nej

27 Örbydeltat 5-25 2410 Ö Öresjön,
<1 km

51 G/G R/IR Ja, 15

28 Fritsla Kinna- 
rum-
ma-Fritsla

5-25 >4510 Häggån,
0 km

52 G/G R/IR Ja, 36

¹ Klassning uttagsmöjlighet är tagen från SGU:s lokala karteringar, utom där angivet med kursiv stil, där uttagsmöjlighe-
ten är från de regionala länsvisa karteringarna. För kapacitetsundersökning är uppgiften tagen från SGUs kommunvisa 
karteringar, om inte annan hänvisning har angetts.
² Nuvarande infiltration använder lokalt råvatten från Drypesjön, ej tillräckligt vid stora uttag, då t.ex. Göta älv kan behöva 
utnyttjas, avstånd ca 2 km.
³ Baserat bland annat på uppskattningar från olika tidigare utredningar, samt diskussioner med t.ex. SGU. Uttagsmöjlig-
heter ej bekräftade med fördjupade undersökningar.
⁴ Ur lokala karteringar av SGU, kapacitet över 25 l/s förutsätter inducerad infiltration från Anten, vilket inte har bekräftats.
⁵ Ålanda, Etapp3: Rördrivning samt strategi för fortsatt prospektering, SWECO 1999. Kapacitet över 75 l/s förutsätter en 
mycket stor andel inducerad infiltration från Anten.
⁶ Från hydrogeologiska undersökningar beskrivna i samrådsunderlag för tillståndsansökan för ny grundvattentäkt i Gräfs-
näs, Tyréns och Alingsås kommun, 2010.
⁷ Kallebäcks källa och Gundla mosse tillsammans, ur Katastrofvattentäkter Göteborg, Ramböll 2006.
⁸ Beslutsunderlag för framtida vattenförsörjning i Härryda kommun, SWECO 2012.
⁹ Vattenförsörjningsplan Mölndals stad, Norconsult 2010.
¹⁰ Vatten- och avloppsförsörjningsplan, Marks kommun, Norconsult 2009. Kapacitet i Fritsla utgörs till betydande del av 
inducerad infiltration från Häggån.
¹¹ G=God kemisk/kvantitativ status 2009, O=Otillfredställande kemisk/kvantitativ status 2009
¹² R=Risk, IR=Ingen risk att kemisk eller kvantitativ status inte uppnås 2015
¹³ I huvudsak uttag för kommunal vattenförsörjning. Ålanda utgör ett undantag, där ett större uttag sker för en fiskodling.

Från sammanställningen i tabellen är det tydligt att det inom eller i nära anslutning till Göteborgsregi-
onen finns begränsat med större naturliga grundvattentillgångar. Ett fåtal områden är klassade med en 
naturlig grundvattentillgång i storleksintervallet 25–125 l/s. Övriga grundvattenmagasin i Tabell 11 är 
alla utom två i klassen 5–25 l/s. Hydrogeologiska undersökningar har genomförts inom ett flertal av de 
redovisade objekten och kapacitetsbedömningarna varierar mellan olika källor. Kommunala vattentäk-
ter finns inom drygt hälften av objekten och uttagen är i några fall beroende av konstgjord infiltration.
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Figur 13. Grundvattenmagasin i jordlager inom eller nära Göteborgsregionen av intresse för dricksvattenförsörjningen. © SGU
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Grustäktsverksamhet förekommer eller har förekommit i anslutning till många av objekten och i flera 
fall är stora mängder material utbrutet. Detta innebär att flera av grundvattenmagasinen har en sämre 
potentiell kapacitet för naturligt grundvattenuttag och är också mer utsatta för risk för föroreningspå-
verkan. I vissa fall kan dock tidigare täktverksamhet innebära att det finns bättre förutsättningar för 
anläggande av infiltrationsytor för eventuella framtida anläggningar baserade på konstgjord infiltration.

Ur kvalitetssynpunkt varierar klassningen på grundvattenförekomsterna i VISS, i allmänhet kopplat 
till om dessa är belägna i anslutning till jordbruksområden, tätorter eller större vägar/järnvägar. För 
de grundvattenförekomster som har klassats ha otillfredsställande status med avseende på kvalitet 
finns analysresultat, i allmänhet från dricksvattenuttag, där någon eller flera av parametrarna översti-
ger fastställda tröskelvärden. I Tabell 11 återfinns tre grundvattenförekomster i denna klass, Sköllunga 
(Ucklum), Sollebrunn – Gräfsnäs och Lindome. För övriga grundvattenförekomster kan i en del fall 
”God kvalitativ status” betyda att analysresultat saknas eftersom inga mätstationer eller kommunala 
vattenuttag finns.

I riskbedömningen i VISS klassas hälften av grundvattenförekomsterna som ”Risk att kemisk status 
inte uppnås 2015”. Denna klassning baseras på den påverkansbedömning som gjorts av vattenförvalt-
ningens grundvattengrupp, där potentiella föroreningskällor inom och kring grundvattenförekomsten 
har värderats och poängsatts. Noterbart är att i denna grupp återfinns de flesta av de stora deltabild-
ningarna i regionen med hög kapacitet, utom Gråbodeltat. Sannolikt råder en viss osäkerhet i klass-
ningarna från 2009 eftersom detta är den första klassning som gjorts inom ramen för vattenförvalt-
ningsarbetets 6-årscykler.

Grustäkten i Gråbodeltats centrala delar. Foto Per Sander.
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En av förekomsterna, Siene – Algutstorp (Algutstorp-Horla) omedelbart utanför regionen i Vårgårda 
kommun har klassats ha ”God kvalitativ status” och ”Ingen risk att kemisk status inte uppnås 2015”. 
Detaljerade hydrogeologiska undersökningar under 2007–2011, i samband med etablering av vatten-
skyddsområde för den kommunala vattentäkten har dock visat att det i vissa avsnitt av förekomsten 
finns nitrathalter över föreslagna tröskelvärden. Förekomsten borde därför redan idag ha klassats som 
”Otillfredsställande kemisk status” och kommer sannolikt att omklassas 2015.

Ett annat intressant exempel är magasinet Sollebrunn – Gräfsnäs som i sin helhet är klassat till ”Otill-
fredsställande status” utifrån data som framkommit vid kontroll av miljöstörande verksamheter i Solle-
brunn, men där Alingsås kommun nyligen etablerat en vattentäkt för orten Gräfsnäs, och med prov-
pumpning visat på goda förhållanden och god kvalitet. Exemplen visar hur viktigt det är i det fortsatta 
arbetet att inte låta sig helt styras av en tidig klassning baserad på, i vissa fall, knapphändig data.

Samtliga grundvattenförekomster har bedömts ha ”God kvantitativ status” och ingen risk att detta inte 
uppnås 2015. Uttagen av naturligt grundvatten överstiger därför inte den långsiktiga grundvattenbild-
ningen för något av objekten. I de fall där stora uttag sker, balanseras detta av konstgjord infiltration.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det inom eller nära regionen finns relativt goda förutsätt-
ningar till större grundvattenuttag ur grundvattenförekomster som är helt eller delvis outnyttjade. 
Uttag av naturligt grundvatten i storleksordningen 20–40 l/s, motsvarande 8 000–16 000 p.e. finns på 
flera platser inom regionen, om inte hänsyn tas till ledningsdragning, nuvarande och framtida hot, samt 
eventuell pågående täktverksamhet.

Flera av grundvattenförekomsterna bedöms också översiktligt som lämpliga för anläggningar baserade 
på konstgjord infiltration. Avstånd till möjligt råvatten för infiltration varierar mellan de olika förekom-
sterna, men är i allmänhet mindre än 2 km. Undantaget är Kollanda, där avståndet till Mjörn är minst 3 
km. Inom ramen för denna vattenförsörjningsplan har dock ingen bedömning av kvalitet eller kvanti-
tet på de olika råvattnen gjorts, med hänsyn till konstgjord infiltration. Ett antal tidigare utredningar 
avseende konstgjord grundvattenbildning har dock genomförts t.ex. för Gråbodeltat, som visar på goda 
möjligheter till storskaligt uttag i en anläggning baserad på konstgjord infiltration. Kapaciteten är dock 
sannolikt väsentligen mindre än dricksvattenbehovet som baseras på uttag ur Göta älv (ca 2 m³/s) och 
behöver därför kompletteras med ett eller flera ytterligare områden.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

85

5. Vattenresurser

5.4.3 Grundvattenresurser på längre avstånd från Göteborgsregionen
Grundvattenresurser på längre avstånd från Göteborgsregionen har medtagits i denna underlagsrap-
port eftersom tillgången på naturligt grundvatten är begränsad inom regionen. Vidare finns det inom 
regionen inget område som ensamt medger en anläggning för storskalig konstgjord infiltration i den 
storleksordning som ett alternativ till t.ex. Göteborgs vattenförsörjning kräver.

Tabell 12. Stora grundvattenmagasin i jordlager på längre avstånd från Göteborgsregionen (50–150 km). Informationen i huvudsak 
hämtad från underlagsrapport till GR Vattenförsörjningsplan 2003.

Nr Namn Klassning
uttagsmöjlighet SGU 
(l/s)

Möjligt råvatten  
infiltration

Avstånd till
centrala
Göteborg (km)

1 Gislaved >125 Nissan 110

2 N Unnaryd/Bottnaryd 25–125 Nissan/Vättern 110–125

3 Nittorp/Dalstorp 25–125 Jälmån 90–100

4 Ödskölts moar 25–125 Stora Le, Vänern 125

5 Sennan >125 Nissan 120

6 Rångedala/Varnum 1 25–125 Tolken (Viskan) 75

7 Värnamo/Lagandalen >125 Lagan 137

8 Hökensås 25–125 Vättern 136

9 Simlångsdalen 25–125 Fylleån 127

¹ Undersökningar genomförda för Borås kommun av Scandiaconsult 1998-2003 indikerar att kapaciteten är mindre än 
angivet i tidigare vattenförsörjningsplan och att översvämningsproblematik i Viskan kan vara en begränsande faktor.

I detta avsnitt har endast grundvattentillgångar med en av SGU bedömd naturlig kapacitet i klassen 
25–125 l/s eller >125 l/s medtagits. Maximalt avstånd till centrala Göteborg för de utvalda grundvat-
tenförekomsterna i denna kategori är ca 140 km. De identifierade grundvattenförekomsterna har alla 
det gemensamt att de har stor yta (över 3 km²) och tillgång till ytvatten i tillräcklig mängd och god 
kvalitet. Detta kan medge stora uttagsmöjligheter för de olika områdena. Några kapacitetsuppgifter har 
inte medtagits i Tabell 12 eftersom uttagsmöjligheterna är kopplade till en mängd olika faktorer, såsom 
vattenkvalitet, utrymme för bassänger och brunnar, vattenföring i vattendrag, motstående intressen, 
mm vilket behöver studeras i mer detalj. I den tidigare vattenförsörjningsplanen från 2003 angavs 
dock att flera av områden bedömdes ha en kapacitet överstigande 2 000 l/s.

Medelvattenföringen i aktuella ytvatten varierar mellan de olika områdena, men för alternativen med 
Vättern eller Vänern är det särskilt tydligt att detta inte är en begränsande faktor för konstgjord infil-
tration.
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5.4.4 Grundvattenresurser för småskalig och enskild vattenförsörjning
Inom Göteborgsregionen finns ett antal områden där enskild vattenförsörjning eller mindre samfällda 
vattentäkter sannolikt alltid kommer att vara det enda möjliga alternativet. Detta gäller områden med 
spridd bebyggelse eller mindre områden med samlad bebyggelse utanför huvudstråken i regionen, där 
kommunal vattenförsörjning inte är ett troligt framtida alternativ på grund av långa avstånd och höga 
anläggningskostnader.

Enskilda vattentäkter eller samfällda vattentäkter med små uttag faller ofta utanför det ordinarie vat-
tenförvaltningsarbetet, men utgör samtidigt dricksvatten för en stor del av regionens invånare. Dessa 
vattentäkter är också i princip uteslutande baserade på grundvatten. Kvalitetsproblem är vanliga och 
kan ha en mängd orsaker, antingen beroende på felaktiga brunnskonstruktioner som ger inläckage av 
förorenat vatten eller att det i grundvattenmagsinet finns naturliga eller antropogena föroreningar som 
ger problem.

Potentiella kvalitetsproblem är:

• Bakterier, virus och parasiter från inläckage av förorenat vatten.

• Nitrat, nitrit, ammonium från läckande avlopp eller jordbruksverksamhet.

• Förhöjd kloridhalt från vägsaltning, havsvattenpåverkan eller relikt saltvatten.

• Förhöjd fluoridhalt eller radonhalt i grundvattnet från berggrunden.

I delar av regionen, särskilt kustzonen, förekommer också områden där det finns risk för kvantitets-
problem och saltvattenpåverkan. I dessa områden kan det ibland vara direkt olämpligt med enskild 
vattenförsörjning.

Det är därför viktigt att det inom respektive kommun finns en strategi för att stödja kommuninvånare 
med provtagning och vägledning kring brunnskonstruktion och placering av brunnar. Det är också vik-
tigt att det i kommunernas översiktplaner redovisas områden med risk för förhöjda halter av skadliga 
ämnen eller risk för saltvatteninträngning, så att detta kan användas som underlag för bland annat 
bygglovsärenden.

Inom regionen bör det finnas goda möjligheter att samverka kring dessa frågor och exempelvis ta fram 
gemensamma riktlinjer, policys och informationsmaterial. Vidare kan det av resursskäl finnas anled-
ning att samverka kring utbildning av personal.
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5.5 Vattenresursernas fördelning 
inom regionen
En betraktelse av yt- och grundvattenresursernas geografiska fördelning i förhållande till huvudstråken 
i regionens strukturbild (se avsnitt 5.2.2) visar att vattenresurserna är något ojämnt fördelade. Längs 
en del av stråken finns det relativt gott om outnyttjade vattenresurser. Längs andra stråk är det en tyd-
lig brist på lämpliga vattenresurser för dricksvattenförsörjning nära stråken.

Huvudstråken kan beskrivas på följande sätt med avseende på vattenresurser (se Figur 10):

Göteborg – Kungälv – Kode – Stenungsund (längs Bohusbanan)

1

Både yt- och grundvattenresurser är begränsade i kapacitet längs detta stråk förutom Göta älv på 
sträckan Göteborg-Kungälv. Längs stråket mellan Kungälv och Stenungsund finns inga större ytvatten-
tillgångar och inga väsentliga grundvattenförekomster, som kan användas för dricksvattenproduktion 
i större skala. Nordost om Stenungsund finns St. Hällungen som idag är ytvattentäkt för Stenungsund 
och grundvattenförekomsterna vid Ucklum och Huveröd, där Ucklum utnyttjas i liten skala. Längre 
norrut finns även sjön Store-Väktor och grundvattenförekomsterna vid Backamo och Maen-Dunne-
backa. Maen-Dunnebacka är dock beläget närmare Lilla Edet och har därför räknats till detta stråk.

Göteborg – Älvängen – Lödöse – Lilla Edet (längs Göta älv och Norge/Vänerbanan)

2

Detta stråk domineras av Göta älv, vilket också är regionens i särklass viktigaste vattenresurs för 
dricksvattenproduktion. I övrigt finns endast några få stora ytvattentillgångar i detta stråk, däribland 
Öresjö längst i norr, Store-Väktor i nordväst samt Gravlången och Vanderydsvattnet i de östra delarna 
av Lilla Edets kommun.

I stråkets södra delar strax norr om Kungälv finns två viktiga grundvattenförekomster, Dösebacka och 
Lysegården, varav Lysegården utnyttjas av Kungälv för vattenförsörjning, mha konstgjord infiltration 
med råvatten från Drypesjön/Vallerån. Vattentäkten utnyttjar idag ca 50 % av den bedömda maximala 
kapaciteten baserad på konstgjord infiltration. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt, mha 
konstgjord infiltration med råvatten från Göta älv. Vattentäkten utgör idag reservvattentäkt, med stor 
kapacitet baserad på konstgjord infiltration.

Nordväst om Lilla Edet, på ca 7 km avstånd finns grundvattenmagasinet Maen, vilket även gränsar 
till magasinen Dunnebacka och Backamo. Maen är påverkat av flera grustäkter, men kan ändå ha god 
kapacitet för grundvattenuttag, eventuellt med förstärkning med konstgjord infiltration från sjön Sto-
re-Väktor. Magasinet är dock inte ännu undersökt i detalj.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

88

5. Vattenresurser

Göteborg – Älvängen – Lödöse – Lilla Edet (längs Göta älv och Norge/Vänerbanan)

Göteborg–Lerum–Alingsås (längs Västra stambanan), 
samt stråket Gråbo–Sjövik–Sollebrunn

3

Tillsammans med stråk 4 utgör detta stråk regionens vattenrikaste. Stråket domineras av Säveåns 
avrinningsområde med flera stora sjöar, där Mjörn och Anten är de största. Till stråket kan även räknas 
Färgen och Ömmern, vilka utgör huvud- respektive reservvattentäkt för Alingsås. Inom stråket finns 
även sjösystemen söder om Lerum-Floda vilka avvattnas både norrut till Säveån och söderut till Möln-
dalsån. Lerums huvudvattentäkt utnyttjar idag Öxsjön och Stora Stamsjön som råvattentäkter i detta 
område.

Inom stråket, i området mellan Gråbo och Sollebrunn, finns regionens största grundvattenförekom-
ster, där framförallt Gråbodeltat, Östaddeltat och Kollanda utgör tre mycket viktiga förekomster. De 
kommunala vattentäkterna i Gråbo och Sjövik (Östad) utnyttjar idag endast begränsade andelar av den 
bedömda naturliga grundvattentillgången i dessa grundvattenmagasin. Samtliga tre områden bedöms 
också hysa goda förutsättningar för storskaligt grundvattenuttag baserat på konstgjord infiltration med 
råvatten primärt från Mjörn.

Längs stråket finns även ytterligare grundvattentillgångar vid Ålanda i Antens södra ände och mellan 
Gräfsnäs och Sollebrunn. Dessa grundvattenmagasin är dock relativt små i jämförelse med de tre del-
taavlagringarna i Gråbo, Östad och Kollanda. Ålanda har dock ändå bedömts ha relativt hög kapacitet 
på grund av stor andel inducerad infiltration från sjön Anten²⁰.

Nära Floda finns två grundvattenmagasin av betydelse, Skallsjödeltat nära väg E20 och Uspen-Lensjön, 
några km söder om Floda. Skallsjödeltat utnyttjas idag till ungefär hälften av sin kapacitet och Us-
pen-Lensjön är outnyttjad för kommunal vattenförsörjning.

Utanför regionen, söder och sydväst om Vårgårda, finns två större grundvattenförekomster, Hol och 
Siene-Algutstorp. Grundvattenmagasinet kring Hol är kraftigt påverkat av täktverksamhet och har 
begränsad kapacitet. Siene-Algutstorp utgör den del av den större grundvattenförekomsten Alguts-
torp-Horla som har högst kapacitet och även inkluderar Vårgårdas huvudvattentäkt och reservvat-
tentäkt. Möjligheter till större grundvattenuttag finns, särskilt om detta kompletteras med konstgjord 
infiltration, med råvatten från t.ex. Säveån.

Göteborg – Landvetter – Härryda – Hindås 
(längs Kust till kustbanan)

4

Tillsammans med stråk 3 utgör detta stråk regionens vattenrikaste. Detta stråk domineras av Möln-
dalsåns avrinningsområde, vilket inkluderar Nedsjöarna vid Hindås, Härsjöarna, Hornasjön m.fl. 
norr om Härryda, samt Landvettersjön, Rådasjön och Delsjöarna. Av dessa utnyttjas Rådasjön som 
vattentäkt för Mölndal, Västra Nedsjön är planerad att tas i drift som huvudvattentäkt för Landvetter, 
Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med möjlighet att leverera reservvatten även till västra delarna av 
Härryda kommun. Delsjöarna utgör en viktig del av huvudvattenförsörjningen i Göteborg. Inom stråket 
finns även Finnsjön som är Härrydas huvudvattentäkt. Finnsjön tillsammans med Nordsjön, Östersjön, 
Ingsjöarna m.fl. avvattnas mot Lindomeån/Kungsbackaån söderut.

²⁰ Ålanda, Etapp 3: Rördrivning samt strategi för fortsatt prospektering, Alingsås kommun, SWECO, 1999.
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Längs Mölndalsåns dalgång finns även betydande grundvattentillgångar i form av framförallt grund-
vattenmagasinen Rya Hed och Hindås (Grönhult). Ingen av dessa utnyttjas för kommunal vattenför-
sörjning idag. I utkanten av stråket finns grundvattenmagasinen i Hällingsjö och Rävlanda vilka har be-
gränsad kapacitet, men av betydelse för den lokala vattenförsörjningen. Omedelbart utanför regionen i 
Bollebygd finns betydande grundvattentillgångar längs Nolån, vilka i begränsad omfattning utnyttjas av 
Bollebygds kommun. Längre norrut längs Nolån finns även en större grundvattenförekomst vid Töllsjö, 
vilken endast utnyttjas i liten skala som lokal vattenförsörjning.

Göteborg – Lindome – Kungsbacka – Åsa (längs Västkustbanan)

5

Detta stråk sammanfaller inte med något avrinningsstråk likt flera av de övriga stråken utan skärs istäl-
let av Kungsbackaån och dess biflöden Lindomeån och Lillån, samt Rolfsån, vilken avvattnar Lygnern. 
Den i särklass största ytvattentillgången är sjösystemet Lygnern-Stensjön i Rolfsåns avrinningsområde. 
I övrigt finns Skärsjön ca 5 km sydost om Fjärås, vilken avvattnas söderut mot Löftaån som rinner ut i 
Frillesås.

Noteras kan att Stora Horredssjön i sydöstra delen av stråket, på gränsen mellan Kungsbacka, Marks 
och Varbergs kommuner, pekas ut som en viktig resurs för framtida vattenförsörjning i Vattenförsörj-
ningsplan för Kungsbacka kommun (2015).

Förutom Fjäras Bräcka vid Lygnerns västra ände finns det längs detta stråk begränsat med grundvat-
tenförekomster av värde för dricksvattenförsörjning. Vid Lindome finns dock en grundvattenförekomst 
där det finns två äldre vattentäkter.
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Göteborg – Lindome – Kungsbacka – Åsa (längs Västkustbanan)

Kustzonen mellan Tjörn och Onsala, inkl Marstrand och
 öarna i Göteborgs norra och södra skärgård

6

Ytvattentillgångarna i kustzonen är begränsade till framförallt de ytvattendrag som skär genom zonen. 
Det finns två vattentäkter som baseras på ytvatten i området ”Kustzonen”: Tjörns vattentäkt Tolleby, 
som består av några mindre tjärnar i Tjörns centrala delar och Pjäxedammarnas vattentäkt som försör-
jer Marstrand. Tolleby vattentäkt har dock under perioder av torka sommartid otillräcklig kapacitet för 
Tjörns behov och vatten köps därför också av Stenungsund.

Kustzonen inom hela Göteborgsregionen saknar också i princip helt grundvattenresurser av betydelse 
annat än för lokal försörjning till enskilda fastigheter och mindre samfälligheter. Grundvattenuttag sker 
företrädesvis ur borrade brunnar i berggrunden, eftersom områden med isälvsmaterial är begränsade. 
Risk för vattenbrist och saltvatteninträngning finns i hela kustzonen, särskilt i områden nära kusten 
med tät permanent- och fritidsbebyggelse.

I Öckerö kommun finns ett antal djupborrade brunnar i berg. Dessa brunnar används endast som nöd-
vatten. Öckerö kommuns normala vattenförsörjning baseras helt på sjöledning från Göteborg.

Pjäxedammarna, Marstrands vattentäkt. Foto Per Sander.
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5.6 Sammanfattande bedömning av 
vattenresurser av betydelse för  
regionens vattenförsörjning
Sammanfattningsvis visar sammanställningen ovan att stråken norrut mot Stenungsund och längs 
Göta älv, har begränsat med alternativa vattenresurser till älven. Göteborg, Kungälv, Lilla Edet och 
Ale kommuner har samtliga Göta älv som en mycket viktig komponent i vattenförsörjningen. Stenung-
sund är beroende av Stora Hällungen, ur vilket uttaget styrs av en samordning med övriga intressen 
för kylvatten och industrier. Längst norrut i regionen finns större grundvattenförekomster som kan ha 
möjlighet att försörja både Lilla Edet och Stenungsund med reservvatten och möjligheter till råvatten 
för konstgjord infiltration finns. Fördjupade undersökningar krävs dock för att kunna bedöma verklig 
kapacitet med eller utan konstgjord infiltration.

Stråket mot nordost längs Stambanan-Säveån, som har valts att inkludera även stråket längs Lärjeåns 
dalgång och Mjörn-Anten har de i särklass största grundvattentillgångarna i regionen och därutöver 
den största ytvattentillgången utöver Göta älv med stora magasinssjöar i Säveåsystemet. Detta stråk 
bedöms därför inte ha någon resursbrist, även vid en framtida expansion. Möjligheter till regional för-
sörjning från detta stråk är också god.

Inom stråket längs Mölndalsån, Kust till kustbanan och väg 40 finns betydande ytvattenresurser med 
sjösystemen Nedsjöarna och sjöarna i området norr om Härryda. Flödet är dock begränsat i Möln-
dalsån inom detta stråk och möjligheterna till regional försörjning därför mindre goda. Inom stråket 
finns också flera stora grundvattenförekomster, både längs Mölndalsån och strax utanför regionen vid 
Nolån i Bollebygds kommun. Med konstgjord och inducerad infiltration är dessa resurser väsentliga 
och mycket betydelsefulla för stråket.

Stråket söderut längs Västkustbanan är mycket beroende av vattensystemet Lygnern-Rolfsån, inklusive 
grundvattenförekomsten Fjärås Bräcka. Tillgångar av lokal betydelse finns kring Lindome i form av 
mindre grundvattenmagasin. Kapacitetsmässigt bedöms Lygnern och Fjärås Bräcka ha stor regional 
betydelse och stor outnyttjad kapacitet.

Kustzonen bedöms vara mycket beroende av vattenförsörjning från större system i Kungsbacka, Göte-
borg, Kungälv och Stenungsund. Några outnyttjade yt- eller grundvattenresurser av större storlek finns 
inte. De äldre grundvattentäkterna som finns är belägna i små magasin och bör endast utnyttjas som 
reservvatten för lokal försörjning. Den enda större ytvattentäkten är belägen på Tjörn och är idag redan 
utnyttjad till sin maxkapacitet.

Ser man utanför regionens gränser så finns såväl större ytvatten- som större grundvattenresurser som 
man kan överväga att införliva som en del i det totala vattenförsörjningssystemet. Investeringskost-
naderna för ett alternativ som ligger längre ifrån regionens kärna är dock sannolikt mycket höga och 
nyttan av att bruka en vattenresurs på stort avstånd måste ställas i relation till de alternativ som finns 
på närmare håll. Det är också viktigt att man inte skapar en situation där regionen blir beroende av en 
enda vattenresurs som råvattentäkt. Att sprida riskerna och öka redundansen i vattenförsörjningssys-
temet genom att bygga upp det med ett nyttjande av vattenresurser ur olika hydrologiska system ger en 
större flexibilitet vilket är extra viktigt i och med den osäkerhet som föreligger om hur t.ex. klimatför-
ändringarna kommer att utvecklas. Ju mer flexibilitet systemet har desto lättare till anpassning. 

En värdering av vattenresurser för Göteborgsregionen ingick i den föregående regionala vattenförsörj-
ningsplanen från 2003. För att en vattenresurs inom 50 km skulle klassas som av betydande regionalt 
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intresse användes att minst 1 000 l/s skulle kunna tas ut utan att mer än 20 % av medelvattenflödet 
nyttjades. Detta kan jämföras med medelvattenflöden (MQ) angivna i tabellerna i avsnitt 5.3. Det är 
då uppenbart att urvalet blir relativt begränsat och kopplat i huvudsak till Göta älv, Mjörn-Säveån och 
Lygnern-Rolfsån.

Eftersom miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte beaktar användningen som vattentäkt, saknas egentli-
gen underlag för en detaljerad jämförelse av vattenkvaliteten ur dricksvattensynpunkt. Ett jämförelsem-
ått för persistenta föroreningar kan dock vara befolkningstätheten inom respektive tillrinningsområde.

För de tre stora vattenresurserna blir då resultatet:

Göta älv 15 p/km²

Säveån vid Mjörn 45 p/km²

Rolfsån vid Lygnern 16 p/km²

Som jämförelse kan t.ex. nämnas

Mölndalsån vid Rådasjön* 135 p/km²

Vänern 13 p/km²

Motala ström vid Vättern 31 p/km²

*) stor del av spillvattnet leds dock normalt ut ur avrinningsområdet.

Den låga befolkningstätheten i Rolfsåns avrinningsområde gör att det finns goda förutsättningar för 
en bra råvattenkvalitet i Lygnern. Det finns också vid Lygnern möjlighet till viss ytterligare konstgjord 
grundvattenbildning i Fjärås Bräcka som dämmer sjön. Ett uttag på 1 000 l/s under en månad skulle 
med sjöytan 34 km² innebära en nivåskillnad på 8 cm. Motsvarande nivåskillnad för Mjörn med ytan 
55 km² är 5 cm. En kombination av uttag för regionala behov ur både Mjörn och Lygnern skulle därför 
ha mycket liten miljöpåverkan.

Lygnern, råvatten för konstgjord infiltration vid Fjärås Bräcka, Kungsbacka kommun. Foto Kungsbacka kommun.
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6. Vattenbehov
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6.1 Bakgrund
Den uthålliga kapaciteten i ett vattenförsörjningssystem styrs främst av den leveranssäkerhet som kan 
erbjudas. Vattenbehovet måste därför ställas i relation till kvalitén och säkerheten i hela systemet från 
råvattenresurs till kran. Med tillgång till god redundans, från alternativa vattentäkter och samman-
kopplingar inom och mellan regionens kommuner, kan vattenbehovet tydligare definieras. En analys 
av leveranssäkerhet ur ett regionalt perspektiv, där hänsyn tas till existerande och möjliga framtida 
sammankopplingar mellan kommunerna, är därför en förutsättning för en realistisk bedömning av vat-
tenbehovet. I begreppet vattenbehov behöver därför inrymmas en tydlig värdering av kvantitet, kvalitet 
och uthållighet på de vattenresurser som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas i framtiden.

Behov av vatten, och tryck på utnyttjandet av vattenresurser, kan uppstå från flera olika håll, inte bara 
utifrån behovet av dricksvatten. Andra exempel på behov är industriellt kylvatten, processvatten, jord-
bruk, djurhållning, bevattning, fjärrkyla, fjärrvärme, brandsläckning m.m. Förutom konsumenter av 
dricksvatten finns därmed, inom regionen, även andra intressenter som lokalt kan ha en stor effekt när 
det gäller efterfrågan på vatten. I många fall är dock t.ex. industrier abonnenter inom det kommunala 
VA-nätet. Övriga intressenter, som inte är anslutna till nätet, behandlas dock inte närmare i denna un-
derlagsrapport eftersom fokus ligger på dricksvattenförsörjning på ett regionalt plan. Dock kan det på 
en kommunal nivå vara av stor vikt att kartlägga övriga intressenters påverkan på vattenförsörjningen, 
främst ur ett råvattenresursperspektiv.

Inom regionen är därför vattenbehovet rent geografiskt främst kopplat till områden med bebyggelse 
och befolkningscentra.
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6.2 Vattenuttag idag
Vattenuttaget i en kommun styrs inte enbart av abonnenternas behov utan även av det läckage som 
sker i distributionsnätet. En del av det vatten som går ut på kommunens vattenledningsnät kommer 
aldrig fram till den slutliga abonnenten på grund av t.ex. läckage, otillåtna uttag, brandvatten mm. Ju 
större läckaget är desto mer dricksvatten måste produceras som inte kommer abonnenterna till nytta. 
I Figur 14 och i Figur 15 visas uppgifter om dels totalt vattenuttag och dels läckage inom respektive 
kommuns vattenledningsnät, ur uppgifter från VASS (VAttentjänstbranschens StatistikSystem, Svenskt 
Vatten). 

I Figur 14 redovisas hur vattenbehovet, i form av levererad vattenmängd inom respektive kommuns 
vattenledningsnät, har utvecklats inom regionens kommuner under perioden 2002-2019. Observera 
att Göteborg utmärker sig i förhållande till övriga kommuner eftersom behovet är betydligt högre och 
uppgifterna för Göteborg redovisas därför på den högra axeln i figuren. Ur figuren går det inte att utläsa 
någon entydig trend för regionens vattenbehov som helhet. Levererad vattenmängd har ökat i några 
kommuner, t.ex. Kungsbacka på grund av stor inflyttning, medan det har minskat i andra kommuner, 
t.ex. Alingsås på grund av att storkonsumenten Arla lade ner sin verksamhet. Det går också att tydligt 
se en ökad vattenanvändning 2018 på grund av den långa varma och torra sommaren.

I Figur 15 redovisas rörnätsläckage som procentuell andel av den levererade vattenmängden som inte 
kunnat debiteras av respektive kommun. Generellt sett har läckaget under perioden 2002-2019 legat 
kring 15-30 %, men sedan 2012 finns i flera kommuner en tendens till ökat läckage på upp till 45 %. 
Dessa värden ska dock tas med viss försiktighet eftersom dataunderlaget är ofullständigt. 

Vattenbehovet kan även illustreras i form av specifik debiterad förbrukning i liter per person och dygn, 
se Figur 16. Utvecklingen under perioden 2002-2019 pekar mot en minskande specifik förbrukning i de 
flesta kommuner i regionen. 

Figur 14. Dagens vattenbehov inom regionen uttryckt som levererad vattenmängd (m3) inom respektive kommuns vattenlednings-
nät, under perioden 2002-2019. Observera att Göteborg redovisas på den högra skalan eftersom vattenbehovet är betydligt högre 
än övriga kommuner. Uppgifter saknas från några kommuner. Källa: VASS, Svenskt Vatten.
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Figur 15. Rörnätsläckage (%), procentuell andel av den levererade vattenmängden som inte kunnat debiteras av respektive kommun 
och år. Uppgifter saknas från några kommuner. Källa: VASS, Svenskt Vatten.

Figur 16. Specifik debiterad förbrukning inkl. allmän- och industriförbrukning i liter per person och dygn för regionens kommuner 
under perioden 2002-2019. Uppgifter saknas från några kommuner. Källa: VASS, Svenskt Vatten.
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6.3 Vattenbehov år 2025-2050
GR har i dokumentet Hållbar tillväxt (2013) fastställt ett mål för befolkningsökningen i regionen till 
minst 10 000 personer per år. Vidare har GRs medlemskommuner enats om en överenskommelse om 
att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt i regionen genom att koncentrera befolknings-
tillväxten huvudsakligen till de fem huvudstråken i GRs strukturbild (se avsnitt 5.2.3).

I Tabell 13 redovisas förväntad befolkningstillväxt inom regionen och dess kommuner dels enligt 
en framskrivning av kommunernas egna prognoser och dels enligt regionala analyser utifrån SCB:s 
respektive VGR:s befolkningsprognoser. Tabellen visar att regionens befolkning kommer att öka med 
5-10 % från 2019 till 2025 och upp emot 50 % fram till 2050, även om det skiljer ganska mycket mellan 
prognoserna. Enligt prognoserna ska mellan 200 000 och 550 000 fler människor ha sin dricksvatten-
försörjning tillgodosedd från det kommunala VA-nätet år 2050, varav ca 50 % inom Göteborg.

Tabell 13. Befolkning 2019 och befolkningstillväxt i Göteborgsregionen enligt kommunala prognoser, som i de flesta fall inte sträcker 
sig längre än till 2030, respektive regionala analyser utifrån SCB:s respektive VGR:s prognoser (källa GR). Ökningstakt anges som 
genomsnittlig procentuell ökning per år.

Kommunernas prognoser Regional analys utifrån 
SCB:s prognos 

Regional analys uitifrån 
VGR:s prognos 

Kommun/
År

2019 2025 öknings-
takt

2050 2050 öknings-
takt

2050 öknings-
takt

Ale 31 402 36 090 2,5% 36 738 0,5% 49 022 1,8%

Alingsås 41 420 45 504 1,6% 48 788 0,6% 54 707 1,0%

Göteborg 579 281 622 251 1,2% 679 338 0,6% 769 032 1,1%

Härryda 37 977 42 586 2,0% 44 906 0,6% 48 472 0,9%

Kungs-
backa

84 396 93 556 1,8% 99 011 0,6% 119 414 1,3%

Kungälv 46 336 52 230 2,1% 53 559 0,5% 62 583 1,1%

Lerum 42 568 47 474 1,9% 50 056 0,6% 57 936 1,2%

Lilla Edet 14 109 16 081 2,3% 16 686 0,6% 20 705 1,5%

Mölndal 69 364 78 172 2,1% 80 960 0,5% 109 401 1,9%

Partille 39 289 41 985 1,1% 45 663 0,5% 51 370 1,0%

Stenung-
sund

26 777 30 176 2,1% 31 484 0,6% 34 637 0,9%

Tjörn 16 016 16 698 0,7% 18 914 0,6% 17 919 0,4%

Öckerö 12 916 14 212 1,7% 15 378 0,6% 13 977 0,3%

Göteborgs-
regionen

1 041 850 1 137 015 1,5% 1 600 050 1 221 481 0,6% 1 409 175 1,1%
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Ökad befolkning längs stråken kommer kräva anslutning till det kommunala nätet av fler nybyggnads-
områden och områden som idag har enskild dricksvattenförsörjning. Anslutningsgrad idag varierar 
från nära 100 % anslutna invånare i Göteborg/Öckerö till endast 60 % anslutna i Stenungsund (Tabell 
14). I flera kommuner pågår arbete med anslutning av fler områden till det kommunala nätet.

Tabell 14. Sammanställning över procentuell anslutningsgrad (antal av kommunens invånare som är anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet) i regionen samt respektive kommuns planer på vidare anslutningsområden/bristområden.

Kommun Anslutningsgrad [%] Kommentar/Identifierade bristområden (geografiskt)

Ale 78 Ingen anslutning av ytterligare områden planeras

Alingsås 80 Planerade anslutningar enligt VA-utbyggnadsplan

Göteborg 100

Härryda 77 Ingen anslutning av ytterligare områden planeras

Kungsbacka 86 Planerade anslutningar enligt VA-utbyggnadsplan

Kungälv 74

Lerum 79

Lilla Edet 66

Mölndal 94 Planerade anslutningar enligt VA-utbyggnadsplan

Partille 99

Stenungsund 60

Tjörn 85 Stor variation mellan sommar och vinter.

Öckerö 100
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Många kommuner i regionen uppger idag att de tror på ett ökande behov av vatten på sikt i och med att 
befolkningen och anslutningsgraden beräknas öka, men det finns även faktorer som talar för att vatten-
förbrukningen kan minska med tiden beroende på att enskild debitering inom flerfamiljsfastigheter in-
förs i allt större utsträckning. Detta skulle kunna ge särskilt stora effekter i Göteborg eftersom andelen 
flerfamiljshus är stor. Hur vattenbehovet utvecklas med tiden beror inte enbart på antalet brukare utan 
även till mycket stor utsträckning på underhåll och förnyelse av ledningsnätet och därmed hur mycket 
vatten som går till spillo på vägen från vattenverk till konsument. Det handlar således inte enbart om 
att öka kapaciteten i vattenproduktionen utan också om att minska läckage i distributionen.

Det är alltså inte per automatik så att en växande befolkning leder till ett ökat vattenbehov, eftersom 
även andra faktorer styr det totala vattenbehovet. På sikt är det dock lämpligt att ta höjd för att vatten-
behovet i regionen ökar. Ett första steg i att möta ett ökande vattenbehov är att se vilka möjligheter till 
kapacitetsökning som finns redan inom dagens dricksvattenproduktionssystem och med dagens till-
ståndgivna vattenuttag. En kvalitativ kartläggning, baserad på intervjuer, av kommunernas möjligheter 
att inom befintliga produktionssystem öka producerad vattenmängd redovisas i Tabell 15. Samman-
ställningen visar att det i de allra flesta kommuner finns begränsningar som gör det svårt att utan större 
investeringar öka kapaciteten i någon större utsträckning.

Göta älv med väg E45 och Norge/Vänerbanan från Angeredsbron. Foto Per Sander.
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Tabell 15. Sammanställning av kommunernas möjligheter till att öka kapaciteten inom befintligt produktionssystem. Uppgifterna är 
baserade på svar vid intervju med VA-tjänstemän och utgör i många fall erfarenhetsmässiga bedömningar och uppskattningar.

Kommun Vattenverk Vattentäkt/ 
Huvud- 
vatten

Tillståndsgivet 
årligt uttag 
(Mm3)

Utnyttjat 
årligt uttag 
(Mm3)

Möjlighet att 
leverera mer 
vatten?

Begränsande faktor för ökat 
uttag i befintlig produktion

Alingsås Hjälmared Färgen 8 2,60 Ja Finns utrymme att öka pro-
duktion  utifrån vattendom och 
produktionskapacitet

Göteborg
m fl

Alelyckan, 
Lackarebäck

Göta älv och 
Delsjöarna

153,3 (GÄ), 
vattendom 
map vattennivå 
(Delsjöarna)

62,70 Ja Faktisk tillgång till råvatten, samt 
distributionskapacitet begränsar

Härryda Finnsjön Finnsjön 1,8 1,60 Nej

Kungälv Kungälv Göta älv  4,4 i.u. Ja

Marstrand Pjäxedam-
marna

0,3 0,40 Nej Råvattentillgång begränsar

Lerum Öxsjöverket Öxsjön och 
St Stamsjön

2,7 2,10 Nej Vattendom begränsar

Lilla Edet Lilla Edet Göta älv 0,80

Mölndal Mölndal Rådasjön 6 4,70 Ja Produktionskapacitet begränsar, 
plan för utbyggnad finns

Partille Kåsjön St Kåsjön Vattendom map 
vattennivå

2,00 Ja Produktionskapacitet för att 
försörja hela kommunens behov 
finns

Stenung-
sund

Stenungsund, 
Svenshögen

St Hällungen 0,9 1,60 Nej

Tjörn Tolleby Bö tjärn och 
Tolleby tjärn

Vattendom map 
vattennivå

1,10 Nej Vattendom begränsar

Alingsås Gräfsnäs, 
Magra, Solle-
brunn, Ödenäs

Grundvatten 
i jordlager

0,20 Ja Finns utrymme att öka pro-
duktion  utifrån vattendom och 
produktionskapacitet

Härryda Rävlanda, 
Hällingsjö

Grundvatten 
i jordlager

0,20

Kungs-
backa

Gällinge, 
Öjersbo

Grundvatten 
i jordlager

0,01

Lerum Skallsjö,  
Gråbo, Sjövik

Grundvatten 
i jordlager

0,30 Nej

Stenung-
sund

Ucklum Grundvatten 
i jordlager

0,03

Lilla Edet Utby mfl Grundvatten 
i jordlager

0,02

Kungs-
backa

Fjärås bräcka Lygnern 6 5,00 Inte i dagsläget Vattendom begränsar, arbete 
pågår för ny utökad vattendom 
samt ökad produktionskapacitet

Kungälv Lysegården Drypesjön/ 
Vallerån

1,3 0,80 Inte i dagsläget Juridiska restriktioner begränsar

Yt
va

tt
en

ve
rk

Gr
un

dv
at

te
n

In
fil

tr
at
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n

Vattentäkt Möjlighet till ökat uttag
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6.4 Vattenbehov och samarbeten i 
regionens närområde
Behovet av vatten och intresset för nyttjande av de gemensamma vattenresurserna sträcker sig natur-
ligtvis utanför regionens gränser. I regionen finns därför flera exempel på samarbeten kring vattenför-
sörjning, särskilt längs Göta älvdalen och längs kusten.

Flera kommuner i Göta älvdalen nyttjar älven som råvattenresurs och har därför gemensamt intresse av 
att skydda råvattentäkten. Lilla Edet har exempelvis även utrett möjligheterna till reservvattenförsörj-
ning och överföring från Trollhättan. I Kungsbacka finns överföringsmöjligheter till och från Varberg.

För kustkommunerna norr om Göteborg är det främst kombinationen stor befolkningstillväxt och till-
fälliga befolkningsökningar sommartid, ont om råvatten av tillräcklig kapacitet och tillgång till reserv-
vatten som är de förenande frågeställningarna. Dessutom är flera av kommunerna små och har svårt att 
ensamma lösa vattenförsörjningen på ett effektivt sätt.

Göta älv vid Dösebacka, Kungälvs huvudvattentäkt. Foto Kungälvs kommun.
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7.1 Allmäna förutsättningar och  
avgränsning
Göteborgsregionens dricksvattenförsörjning är utsatt för många olika typer av risker längs hela ked-
jan från tillrinningsområdet för respektive råvattentäkt till konsumentens tappställe. Identifiering av 
risker och hot mot dricksvattenförsörjningen i regionen följt av förebyggande arbete och åtgärder är en 
mycket viktig del i samhällets krisberedskap (se även avsnitt 2.8). En stor del av de risker som vatten-
försörjningen utsätts för är kommunöverskridande eller regionala till karaktären och samarbete kring 
dessa frågor är därför av stor vikt. Det finns också goda skäl att samverka kring hantering av risker av 
mer lokal karaktär, genom t.ex. erfarenhetsutbyte, utbildning och utrustning.

En systematisk identifiering av olika typer av riskobjekt eller riskkällor som kan påverka skyddsobjekt 
kopplade till dricksvattenförsörjning är väsentligt för att en trovärdig risk- och sårbarhetsanalys ska 
kunna genomföras (se vidare i kapitel 8). Risken definieras som en sammanvägning av sannolikhet för 
att en negativ händelse ska inträffa och konsekvens av händelsen, i detta fall påverkan på vattenför-
sörjningssystemet. Identifiering av risker kan göras platsspecifikt för enskilda vattentäkter och vatten-
försörjningsanläggningar, men kan också göras mer generellt för grupper av riskobjekt inom ett större 
geografiskt område och med potentiell påverkan på flera skyddsobjekt av samma typ.

I en regional vattenförsörjningsplan över ett stort område är det inte möjligt att identifiera riskobjekt 
på en detaljerad nivå. Riskobjekten kommer därför här att beskrivas i mer generella termer och med 
lämpliga exempel hämtade från regionens olika delar. Syftet är att belysa de risker som dricksvattenför-
sörjningen är utsatt för inom regionen och då särskilt de aspekter som är allmänt förekommande eller 
har regionövergripande betydelse.

Riskhantering i samband med skydd av råvatten är i allmänhet starkt kopplat till tillrinningsområdet 
till det aktuella yt- eller grundvattnet. Hänsyn måste tas till både kemiska och mikrobiologiska för-
oreningar, som antingen kan komma från punktkällor (t.ex. bräddning av avloppsvatten, läckande 
bränsletankar eller gödselupplag) eller diffusa källor (t.ex. avrinning från förorenade områden eller 
nitratbelastning från jordbruk). Riskanalyser av vattenförsörjning, t.ex. vid framtagning av underlag 
till vattenskyddsområden, har därför traditionellt fokuserat på typiska föroreningskällor som kan hota 
råvattnet. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa bara utgör en del av riskerna i ett komplext 
dricksvattenförsörjningssystem och att det finns en mängd oönskade händelser som kan uppstå i syste-
met utöver förorening av råvattnet. Läckage i ledningsnät, elbortfall, översvämningar och sabotage kan 
ge avbrott i vattenförsörjningen med stora konsekvenser. Typiska riskobjekt för vattentäkter illustreras 
i Figur 17.
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Punktvisa Diffusa

Dammbrott
Broras
Olycksrelaterade utsläpp, industri
Olycksrelaterade utsläpp, väg-/bantrafik
Olycksrelaterade utsläpp, sjöfart
Olycksrelaterade utsläpp, hamnverksamhet
Bräddning avloppsvatten
Dumpning av muddermassor
Sabotage

Skred
Underhållsmuddring
Översvämning förorenad mark
Översvämning jord-/skgsbruksmark

Kontinuerliga utsläpp, avloppsvatten
Exploatering förorenade markområden

Otillåtna och tillåtna utsläpp, sjöfart
Erosion och slamtransport
Urlakning förorenad mark
Avrinning deponier
Däck-/vägslitage
Avrinning jord-/skogsbruk
Nedfall luftföroreningarKo

nt
in

ue
rli

ga
Ti

llf
äl
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a

Figur 17. Kategorisering av riskobjekt för vattentäkter 21

I detta kapitel ges en beskrivning av olika typer av risker och hot mot regionens dricksvattenförsörj-
ning. Kapitlet inleds med ett avsnitt kring mikrobiologiska risker, som bedöms som det allvarligaste 
hotet mot dricksvattenförsörjningen ur hälsosynpunkt. Därefter följer en beskrivning av potentiella 
föroreningskällor inom regionen följt av ett särskilt avsnitt som behandlar de effekter som ett förändrat 
klimat kan få på vattenförsörjningen. Saltvattenpåverkan och olika former av extraordinära händelser 
behandlas översiktligt därefter och kapitlet avslutas med en betraktelse av de effekter som t.ex. bristan-
de VA-underhåll, kompetensförsörjning och integration i samhällsplaneringen kan ha på vattenförsörj-
ningens säkerhet.

Den geografiska avgränsningen för risker och hot mot vattenförsörjningen är i huvudsak regionens 
kommuner, med hänsyn tagen till delar av berörda större avrinningsområden angränsande till regio-
nen.

²¹ Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka risker inom avrinningsområden, Svenskt Vatten Utveckling,  
Rapport 2010-07, Friberg, J m.fl. 2010.
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7.2 Mikrobiologiska risker
Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar tydligt i riktlinjerna för dricksvattenkvalitet²², samt i 
en särskild riskanalys av Cryptosporidium i dricksvatten²³ att mikrobiologiska risker utgör de största 
hoten mot en säker vattenförsörjning ur ett kvalitetsperspektiv. Särskilt allvarligt är intag av vatten 
som förorenats av avföring från människa eller djur. Avföringen kan innehålla smittämnen, så kallade 
patogener, i form av bakterier, virus och parasitära protozoer.

Patogener med undantag från Salmonella analyseras normalt inte i Sverige vid vare sig vattenproduk-
tion eller vattendistribution²⁴. Huvudskälen är att analyserna tar lång tid och att det krävs mycket 
stora vattenvolymer för att påvisa att halterna är acceptabla ur hälsosynpunkt. I praktiken görs därför 
bedömningar av den mikrobiologiska påverkan på dricksvattnet utifrån analyser av så kallade indika-
torbakterier, t.ex. E.Coli. Närvaro av E.Coli i vattnet är en god indikator på färsk avföringspåverkan, 
men frånvaro av den innebär inte nödvändigtvis att vattnet är fritt från påverkan av t.ex. parasiter som 
Cryptosporidium och Giardia. Särskilt Cryptosporidium bedöms som en särskilt allvarlig risk eftersom 
den finns så allmänt spridd i miljön, och uppvisar god resistens mot kemisk desinfektion.

Flera stora sjukdomsutbrott har inträffat, både i Sverige och internationellt, under de senaste decen-
nierna, där antingen Cryptosporidium eller Giardia har varit orsaken. Exempel på detta är det stora 
sjukdomsutbrottet från dricksvatten förorenat av Cryptosporidium i Milwaukee i USA, 1993 då upp 
emot 400 000 personer insjuknade. Mer närstående är sjukdomsutbrottet i Östersund i november 
2010, då minst 12 000 personer insjuknade av samma orsak. I Lilla Edet insjuknade ett stort antal per-
soner från norovirus (vinterkräksjuka), sannolikt från dricksvattnet. Av de 7 500 personerna försörjda 
med kommunalt dricksvatten insjuknade över 30 %, motsvarande ca 2 400 personer.

I flera fall har sjukdomsutbrott inträffat trots att vattenförsörjningssystemen har betraktats som säkra. 
Analyssvar på indikatororganismer enligt dricksvattenföreskrifterna har dessutom möjligen gett nega-
tiva resultat och inte varnat för påverkan.

Sammantaget är det viktigt att den mikrobiologiska säkerheten hos ett dricksvatten inte baseras enbart 
på frekventa analyser av slutprodukten utan att en helhetssyn präglar arbetet med en säker vatten-
försörjning. WHO pekar särskilt på att det är viktigt att det finns ett flertal barriärer hela vägen från 
avrinningsområdet till konsumenten. Till dessa räknas skydd av råvattnet, väl valda behandlingssteg i 
vattenverk och en säker distribution. Den bästa strategin för ett säkert dricksvatten är enligt WHO en 
metodik som lägger tyngdpunkten på att förhindra att patogener når råvattnet, vilket reducerar bero-
endet av vattenbehandlingsprocesser för att ta bort dessa ur dricksvattnet.

Den mikrobiologiska säkerheten hos ett dricksvattenförsörjningssystem är således direkt kopplad till 
vilka risker som finns i tillrinningsområdet till de råvatten som utnyttjas. Riskerna är kopplade till de 
olika typer av föroreningskällor som kan ge upphov till patogener i råvattnet, i huvudsak knutna till 
avloppsutsläpp och jordbruk. Det framtida klimatets effekter på mobiliteten av patogener från dessa 
föroreningskällor, genom t.ex. stora nederbördsmängder och översvämningar, ska inte heller under-
skattas.

Göteborgsregionens vattenförsörjning domineras av större ytvattenverk, vilka är särskilt utsatta för 
mikrobiologiska risker. Även grundvattenverk och anläggningar baserade på konstgjord eller induce-
rad infiltration kan dock vara utsatta för risk, särskilt där uppehållstiden i omättad zon är kort (höga 
grundvattennivåer).

²² Guidelines for Drinking Water Quality, 4th edition, WHO, 2011.
²³ Risk Assessment of Cryptosporidium in Drinking-water, WHO, 2009.
²⁴ Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt, Modellering av Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier 
och mikrobiell källspårning, Svenskt Vatten, rapport 2011-18. Åström, m.fl. 2011.
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7.3 Potentiella föroreningskällor
7.3.1 Bakgrund och förutsättningar
Potentiella föroreningskällor som kan utgöra riskobjekt för vattentäkter inom Göteborgsregionen kan 
indelas på olika sätt, antingen baserat på vilken typ av risk de utgör (se exempel i Figur 17) eller baserat 
på vilken typ av objekt de utgör. I denna rapport har typiska föroreningskällor indelats i följande kate-
gorier:

• Bebyggelse och avlopp/dagvatten
• Transporter
• Täktverksamhet
• Jordbruk och skogsbruk
• Förorenade områden
• Miljöfarlig verksamhet

I de följande avsnitten görs en översiktlig beskrivning av förekomsten av dessa föroreningskällor 
inom regionen. Vidare ges några typiska exempel där dessa förkommer inom tillrinningsområden till 
regionens vattentäkter. Detta avsnitt ska inte betraktas som en fullständig sammanställning av förore-
ningskällor, utan istället ett försök att belysa de viktigaste objekten och ge underlag för bedömning av 
möjliga åtgärder.

7.3.2 Bebyggelse och avlopp/dagvatten
Tät bebyggelse, inklusive både bostäder och olika typer av verksamheter är alltid att betrakta som 
risker för förorening av nedströms belägna dricksvattentillgångar. Föroreningsrisker kan komma ifrån 
t.ex. användning av hushållskemikalier eller från fordonstvätt på den enskilda fastigheten såväl som 
från utsläpp vid industriell verksamhet. Bebyggelse som riskobjekt kan även inkludera de transporter 
som behövs för försörjning och resor.

Avloppsanläggningar, särskilt i områden med sammanhängande fritidsbebyggelse eller omvandlings-
områden, är ibland bristfälliga och den samlade effekten kan utgöra en stor risk för vattenkvalitén i 
nedströms vattendrag eller grundvattenmagasin. Kommunala anläggningar för omhändertagande av 
spillvatten utgör en risk i samband med bräddning av förorenat vatten, dvs. när det sker en hydraulisk 
överbelastning av ledningsnätet. I områden där spillvatten och dagvatten inte ännu är separerade är 
risken för bräddning ofta betydligt större.

Samlad dagvattenhantering från bebyggda områden kan utgöra en risk, även om bidraget per fastighet 
eller verksamhet är litet. Stora områden med hårdgjorda ytor, t.ex. industriområden kan vid kraftig 
nederbörd ge upphov till mycket stora dagvattenmängder och mobilisering av föroreningar från dessa 
ytor. Avrinning i urban miljö kan föra med sig föroreningar i form av t.ex. tungmetaller, näringsämnen 
och mikrobakteriella föroreningar från djur- och fågelspillning till recipienten.

Det är högst sannolikt att problemen med bräddningar och stora dagvattenmängder kommer att öka i 
framtiden till följd av en ökande frekvens av extrem nederbörd. Detta beskrivs även under avsnittet 7.4, 
klimateffekter på dricksvattenförsörjningen.

Inom Göteborgsregionens medlemskommuner är förutsättningarna mycket olika, både avseende risken 
för stora bräddningar till följd av extrem nederbörd och risken för att dessa bräddningar påverkar 
råvattentäkter. Göta älv utgör på grund av sitt stora tillrinningsområde en väsentlig recipient för både 
dagvatten och bräddat avloppsvatten. Övriga ytvattentäkter inom regionen bedöms vara mindre utsatta 
för risker från bräddning av avloppsvatten, men kan ändå i samband med extrem nederbörd påverkas 
av stora dagvattenmängder med föroreningar från t.ex. allmänna vägar.
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De grundvattenförekomster inom regionen som utnyttjas för vattenförsörjning bedöms inte vara direkt 
hotade av stora dagvattenmängder eller bräddning av avloppsvatten. Indirekt kan dock dessa påverkas i 
de fall ytvatten utnyttjas som råvatten i anläggningar baserade på konstgjord infiltration.

Alla områden i regionen med tät bebyggelse och verksamheter kan på olika sätt utgöra riskobjekt för 
vattenförsörjningen. Yt- och grundvattenförekomster i nära anslutning till och särskilt nedströms tät 
bebyggelse bör därför betraktas som hotade och vid ett eventuellt utnyttjande som råvattentäkt vara 
föremål för tydliga riskanalyser.

7.3.3 Transporter
Alla former av transporter i tillrinningsområdet till en yt- eller grundvattenförekomst, eller på själva 
sjön/vattendraget, utgör en risk, dels genom diffus föroreningsspridning och dels genom olyckor där 
skadliga ämnen kan läcka ut och nå vattenförekomsten. Till diffus föroreningsspridning kan räknas 
t.ex. effekter av vägsaltning eller andra föroreningar som transporteras med vägdagvatten. Trafikmäng-
den på väg och järnväg, särskilt om andelen tunga transporter är stor, är direkt avgörande för risken 
för påverkan från både olyckor och diffusa föroreningar. Det är dock viktigt att notera att olyckor på 
mindre vägar kan ge särskilt allvarliga konsekvenser, eftersom skyddsåtgärder och beredskap för att 
hantera utsläpp ofta är sämre. Vid en olycka är i allmänhet tiden fram till en sanering påbörjas mycket 
avgörande för effekten på vattenförekomsten.

Längs samtliga utpekade stråk i regionen finns ett antal stora vägar och järnvägar med betydande tra-
fikmängd. De vattenresurser som identifieras längs dessa stråk är därför särskilt utsatta för risk. Detta 
gäller särskilt där vattendrag eller grundvattentillgångar löper parallellt med väg och/eller järnväg. Av 
dessa är Göta älv den mest utsatta vattenresursen, med både Norge-Vänerbanan, väg E45 och ett stort 
antal tunga sjötransporter.

Av övriga stråk bedöms Göteborg-Lerum-Alingsås vara mest utsatt med både Västra Stambanan och 
väg E20. Vägar och järnvägar i stråken norrut mot Stenungsund eller söderut mot Kungsbacka skär vat-
tendragen mer eller mindre vinkelrätt mot flödesriktningen, vilket gör möjliga skyddsåtgärder lättare. 
Utöver Stora Hällungen i norr finns inte heller några betydande yt- eller grundvattenresurser som är i 
nära kontakt med väg eller järnväg i dessa stråk.

7.3.4 Materialtäkter
Täktverksamhet, både grus och berg, utgör betydande riskobjekt för grundvattentillgångar, men är i 
allmänhet av mindre betydelse för påverkan på ytvattentillgångar. Grustäktsverksamhet förekommer 
i en stor andel av regionens större och mindre isälvsavlagringar. I nära anslutning till en del av dessa 
finns även bergtäkter, som kan utgöra risk för förorening av både yt- och grundvatten. Föroreningsris-
ken från bergtäkter bedöms dock som marginell.

Vid grustäktsverksamhet avlägsnas vegetation och ytliga jordlager, som kan utgöra ett visst skydd mot 
nedträngning av föroreningar. Vidare innebär utbrytning av grus och sand att djupet till grundvatten-
ytan minskar eller helt försvinner, dvs. ingen omättad zon. I vissa områden har det även förekommit 
stor utbrytning av material under grundvattenytan. Liten mäktighet eller avsaknad av omättad zon 
gör grundvattenmagasinet betydligt mer känsligt för föroreningar och gör också att möjligheterna till 
anläggningar för dricksvattenproduktion blir mycket begränsade. Återställning av grustäkter är viktigt 
ur naturvårdssynpunkt, men kan också innebära att olämpliga massor används för återfyllning.

Samtliga av regionens viktigaste grundvattenmagasin är i någon del påverkade av tidigare eller pågåen-
de täktverksamhet. Detta gäller i särskilt hög grad Gråbodeltat, Östaddeltat, Kollanda, Sköllunga (Uck-
lum) och Maen. Även Fjärås Bräcka och Rya Hed är i viss utsträckning påverkade av täktverksamhet.
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7.3.5 Jordbruk och skogsbruk
Både jord- och skogsbruk utgör potentiella risker för både yt- och grundvattentillgångarna i regionen. 
Riskerna är förknippade både med den vanliga driften och eventuella olyckor, t.ex. bränslespill. Risker 
för yt- och grundvattentillgångar relaterade till jordbruket i regionen är t.ex. hantering av bekämp-
ningsmedel och drivmedel, gödsling, djurhållning, avverkning av skog och diffust läckage av närings-
ämnen.

En särskild risk för ytvattentäkter, t.ex. Göta älv, utgörs av smittspridning från strandbetande djurs 
spillning. Spridning av mikroorganismer från betesdjur till människor via dricksvatten måste anses 
som en allvarlig risk kopplad till allmän vattenförsörjning. Risken för påverkan är beroende av flödessi-
tuationen och är därför starkt kopplad till klimateffekter (se vidare i avsnitt 7.4), med ökad nederbörd 
och mer frekventa översvämningstillfällen.

Inom regionen bedöms Göta älv vara det ytvattendrag nyttjat för dricksvattenförsörjning som är mest 
utsatt för risker förknippade med jordbruksverksamhet. Riskerna är främst kopplade till vattenburen 
smitta, eftersom effekten av övriga föroreningar är begränsad på grund av utspädningseffekter i den 
stora vattenvolymen. Även Säveåsystemet med sjöarna Mjörn och Anten är omgivna av mycket jord-
bruksmark och hänsyn måste därför tas till riskerna vid en eventuell framtida användning som råvat-
tentäkt.

Bekämpningsmedel och höga nitrathalter i grundvattenmagasin som nyttjas för vattenförsörjning 
förekommer i många större jordbruksområden. Detta har dock inte noterats i någon större omfattning i 
regionens grundvattentäkter. Omedelbart utanför regionen i t.ex. Vårgårda kommun förekommer dock 
områden med höga nitrathalter i grundvattentillgångar som utnyttjas för dricksvattenförsörjning.

7.3.6 Förorenade områden
Markområden, ytvatten, grundvatten, sediment i sjöar och vattendrag, samt byggnader kan på grund 
av både naturligt förekommande föroreningar och av människan orsakade föroreningar utgöra risk för 
hälsa och miljö. Dricksvattenförekomster kan förorenas genom urlakning av hälsofarliga ämnen ur för-
orenade områden och spridning till ytvattendrag eller grundvattenmagasin. I samband med skred kan 
större volymer förorenade massor få kontakt med ytvattentäkter och vid stora flöden kan översväm-
ningar eller bottenerosion orsaka att föroreningar frigörs.

Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden enligt MIFO-metodiken²⁵, som finns 
sammanställt i MIFO-databasen, utgör den bästa källan för information avseende förorenade områden 
i regionen. Objekten är här klassade i fyra riskklasser, där klass 1 motsvarar mycket stor risk och klass 4 
liten risk. Inom regionen finns 3300 objekt i MIFO-databasen, till stor del belägna inom eller i anslut-
ning till Göteborg eller tätorterna längs de fem utpekade stråken, se Figur 18. Bland objekten finns en 
stor andel som är klassade enbart från den verksamhet som bedrivits, men som inte nödvändigtvis 
innebär att de utgör en föroreningsrisk. Av de 9000 objekten som identifierats i Västra Götaland utgörs 
ca 2 % av objekt i klass 1, mycket stor risk.

²⁵ MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden, Rapport 4918, Naturvårdsverket, 1999.
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Figur 18. Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering (röd punkt), A och B-verksamheter (blå punkt) och 
avfallsdeponier i bruk (gul triangel).
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Ett flertal objekt med stora risker har sanerats helt eller delvis längs både Göta älv och Säveån, särskilt 
viktigt har detta varit i områden med stor risk för skred. Exempel på viktiga objekt som har sanerats är 
Bohus Varv, Surte glasbruk och Alingsås gasverk. Ett stort antal objekt återstår att sanera eller stabili-
sera och där bör objekt längs Göta älv vara särskilt prioriterade för åtgärder.

Flertalet förorenade områden utgör en begränsad risk för dricksvattenförsörjning så länge det finns 
ett väl fungerande kontrollprogram för spridning till yt- eller grundvatten och goda förutsättningar för 
eventuell sanering. Mycket små läckage från förorenande områden på grund av urlakning ger i allmän-
het liten påverkan i anslutning till vattendrag med stora flöden, t.ex. Göta älv. Om det förorenade om-
rådet är beläget i ett område med stor risk för skred eller översvämningar kan dock risken öka kraftigt. 
Sanerings- eller skyddsåtgärder är då mycket viktiga. Muddringsarbeten i samband med fördjupningar 
av älvfåran kan både öka risken för frisättning av föroreningar i sediment och öka risken för skred ge-
nom att stabilitetsförhållanden ändras.

Den största andelen MIFO-objekt i riskklass 1 inom regionen, som kan utgöra potentiella hot mot 
dricksvattenförsörjningen finns i Ale och Lilla Edets kommuner, i huvudsak kopplat till varvsindustri, 
kemisk industri eller pappersindustrin. Objekten är alla belägna nära Göta älv. I tillägg till dessa objekt 
finns ett antal förorenade områden i Säveåns dalgång i Alingsås kommun, som kan utgöra ett potenti-
ellt hot mot vattenresursen Mjörn.

7.3.7 Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet definieras i Miljöbalkens 9 kap 1§. Beroende på verksamhetsslag och storlek så 
delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B- och C-anläggningar samt så kallade U-anläggningar (övriga). 
För nuvarande eller potentiella dricksvattenförekomster beror risken på verksamhetens art, hur den 
är belägen och vilka skyddsåtgärder som är vidtagna. Det är därför inte självklart att en C-anläggning 
(t.ex. en stor bensinstation) utgör en mindre risk än A- och B-anläggningar.

Inom Göteborgsregionen finns ca 300 A- och B-anläggningar, de flesta är liksom MIFO-objekten be-
lägna i stråkens centrala delar, se Figur 18. Avfallsdeponier är dock till viss del belägna något utanför 
stråken.

Miljöfarlig verksamhet står under ständig tillsyn och bedöms därför inte vid normal drift vara ett påtag-
ligt hot mot vattenförsörjningen. Verksamheterna är dock i många fall av sådan art att t.ex. en olycka 
med utsläpp av kemikalier kan få allvarliga till mycket allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörj-
ningen.

7.3.8 Sammanfattande bedömning av föroreningskällor
Göteborgsregionens vattenresurser bedöms vara utsatta för risk för påverkan från en mängd olika typer 
av föroreningskällor och variationen är stor mellan olika delar av regionen. Göta älv utgör det enskilda 
vattenförsörjningsobjekt som är utsatt för i särklass flest risker från olika typer av föroreningskällor. 
Älven och älvdalen utgör en viktig transportled och det finns en stor mängd industrier längs hela älvens 
sträckning. Risk för utsläpp från olika typer av olyckor och diffusa utsläpp från olika verksamheter är 
därför betydande. Längs älven finns även rester från äldre nedlagda verksamheter som vid frisättning 
av föroreningar kan hota älven som dricksvattenresurs. Detta gäller särskilt i områden som är skredbe-
nägna.

Ett stort antal olika riskanalyser har gjorts för olika riskobjekt och verksamheter längs Göta älv. Många 
av riskanalyserna har varit fokuserade på enskilda industrier längs älven, men det finns även ett antal 
riskanalyser som har fokuserat på risk för väg och järnvägsolyckor, skred, översvämningar, mikrobiolo-
giska föroreningar, mm.
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I underlag för pågående arbete med vattenskyddsområde för Göta älv 
pekas följande riskkällor ut som allvarligast (riskklass 3): 

• Avloppsreningsverk och bräddning av avloppsledningar

• Hamnverksamhet inkl. småbåtshamnar

• Olyckor med sjöfart

• Utsläpp från industriolycka

• Skred i förorenade områden

• Översvämning

För vattentäkter i Göteborgsregionen som inte utnyttjar Göta älv bedöms de viktigaste förorenings-
källorna vara kopplade till främst vägtransporter och jordbruk. När det gäller transporter är det 
framförallt olyckor på det allmänna vägnätet som sannolikt utgör den största potentiella riskkällan. 
Föroreningar kopplade till jordbruket är framförallt nitrat, bekämpningsmedel och mikrobiologiska 
föroreningar.

Det är viktigt att observera att flera av de uppräknade föroreningskällornas risknivå är kopplat till 
faktorer som hänger samman med förväntade effekter av klimatförändringar, t.ex. översvämningar och 
skred. Klimateffekter och potentiell påverkan på dricksvattenförsörjningen är beskrivna i avsnitt 7.4.
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7.4 Klimateffekter och drickvatten-
försörjning
7.4.1 Bakgrund och förutsättningar
Klimatet kommer succesivt att förändras med högre temperaturer, ökad nederbörd och högre havs-
nivåer i Västsverige enligt den klimatforskning som finns tillgänglig. Kunskapsuppbyggnaden pågår 
kontinuerligt, vilket gör att nya fakta tillkommer efterhand som forskningen fortskrider, vilket stäl-
ler krav på att anpassningen i samhället görs på ett sätt som tar höjd för de osäkerheter som finns i 
beslutsunderlagen. Det går i dagsläget inte att avgöra exakt hur många grader varmare det kommer att 
vara i Göteborg om 100 år. Det är dock tydligt att trenden går mot ett både varmare och blötare klimat i 
Göteborgsregionen i framtiden. Det är ett entydigt resultat av dagens klimatforskning.

Länsstyrelsen gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys och sammanställning av nuvarande och 
framtida klimat inom Västra Götaland fram till 2100, vilken redovisades 2012 i rapporten ”Västra Göta-
land i ett framtida klimat”. I denna rapport visar resultaten att årsmedeltemperaturen i medeltal ligger 
4-6 °C över dagens i slutet av seklet, och att årsmedelnederbörden ökar med 10-30 procent till slutet av 
seklet. I tillägg till detta förväntas havet stiga med i genomsnitt 70-75 cm längs regionens kuststräcka. 
Den stigande nivån på havet är dock en parameter inom klimatforskningen där det fortfarande förelig-
ger stora osäkerheter. 

Liknande resultat redovisas i SMHIs beräkningar av framtidsklimat för Västra Götaland fram till år 
2100, vilket redovisades 2015 i rapporten ”Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scena-
rier ”²⁶. Beräkningarna är baserade på de två klimatscenarierna RCP4,5 och RCP8,5. RCP (Representa-
tive Concentration Pathways) innebär möjlig utvecklingsväg för strålningsbalansen till följd av utsläpp 
av växthusgaser och visar scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. 
RCP4,5 innebär vissa begränsningar i utsläppsnivåer och det högre RCP8,5 representerar fortsatt ök-
ande utsläpp under kommande sekel. Resultaten visar att skillnaderna mellan de olika scenarierna inte 
är så stora de närmsta decennierna men att klimateffekterna ökar snabbare mot slutet av seklet och blir 
större med högre nivå av utsläpp. 

Klimatförändringarna kommer att få stora konsekvenser för olika samhällsfunktioner och dricksvatten-
försörjningen kommer att påverkas både direkt genom höga vattenstånd, höga flöden, förändringar i 
råvattentillgång och ändrade vattentemperaturer och indirekt genom de effekter detta kan föra med sig, 
t.ex. i form av skredrisker och frisättning av föroreningar. I Figur 19 ges ett exempel på olika möjliga 
effekter på dricksvattenförsörjning av ökad nederbörd. Figuren utgör endast ett exempel och ska därför 
inte ses som en heltäckande redogörelse för alla potentiella effekter.

²⁶ Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scenarier. SMHI (2015) Klimatologi nr24
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I avsnitten 7.4.2 - 7.4.5 ges exempel på vilka effekter som kan förväntas på Göteborgsregionens dricks-
vattenförsörjning till följd av ett förändrat klimat. En indelning har gjorts i effekter från stigande 
temperaturer, ökad nederbörd, brunifiering, vattenbrist samt stigande havsnivåer och risker för skred, 
ras och erosion. 

7.4.2 Stigande temperaturer
SMHIs analyser av årsmedeltemperatur och medeltemperatur för de fyra årstiderna visar en tydlig 
ökning av årsmedeltemperaturen på 4-6 °C jämfört med dagens klimat. Temperaturökningen är störst 
vintertid. Analyserna har också visat att antalet värmeböljor kommer att öka kraftigt, särskilt vid kus-
ten och i stadsmiljö. Högre temperaturer leder till att avdunstningen ökar, vilket innebär att medeltill-
rinning kan minska lokalt under varma perioder. Det varmare klimatet medför också att vegetationspe-
rioden avsevärt förlängs och att tjäldjupet minskar och att säsongen för tjäle blir kortare.

I Svenskt Vattens underlagsrapport²⁷ till Klimat- och sårbarhetsutredningen listas konsekvenser och 
kostnader på grund av temperaturförändringar. Ytvattentäkter kommer att vara särskilt utsatta för 
problem och följande konsekvenser lyfts fram:

• Längre skiktbildningsperiod i sjöar, vilket ökar risk för syrefattigt bottenvatten, som i sin tur kan ge 
problem med järn, mangan och utläckage av fosfor från bottensediment.

• Ökad risk för algblomning och invasiva arter²⁸.
• Ökad risk för ökad råvattentemperatur som ger problem i dricksvattenberedningen.
• Risk för att nya vattenburna och sjukdomsframkallande virus, protozoer och parasiter kan uppträ-

da i vattensystemen.

Förändrat klimat Primäreffekt Följdeffekt Risk för vatten-
försörjning

Ökad nederbörd Höga flöden och 
vattenstånd

Översvämmad 
jordbruksmark 

Bräddningar

Bottenerosion

Översvämmat 
intagsområde 
och brunnar

Skred, ras och 
stranderosion

Vattenburen 
smitta i råvatten

Förorenande  
ämnen i råvatten

Skador på  
installationer 
Föroreningar

Förorenande  
ämnen i råvatten

Figur 19. Exempel på effekter på dricksvattenförsörjning av ett förändrat klima, i detta exempel ökad nederbörd.

²⁷ Dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat, Underlagsrapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen, Svenskt Vatten 
Meddelande M135, oktober 2007.
²⁸ Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 93, 2016. Hur blir Vänerns vattenkvalitet i framtiden? 
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För grundvattentäkter baserade på konstgjord eller inducerad infiltration innebär ökade temperatu-
rer att man tillför ett varmare ytvatten till grundvattenmagasinet, vilket i sin tur kan ge problem med 
ökande järn- och manganhalter. För vissa grundvattentäkter kan även mikrobakteriella problem öka, 
särskilt om djupet till grundvattenytan är litet. För ytvatten innebär längre vegetationsperioder att 
tillrinningen blir mindre, vilket också kan påverka vattenkvaliteten då minskad vattenmängd leder till 
minskad utspädningseffekt men också minskad tillförsel av föroreningar från omgivande marker.  

Varmare klimat med högre avdunstning och längre vegetationsperioder kan också förlänga perioder 
med låg grundvattenbildning. Det drabbar framförallt mindre, snabbreagerande grundvattenmagasin 
och vattentäkter för enskild förbrukning. För större, långsamtreagerande grundvattenmagasin kan 
kapacitetsbrist uppstå om flera år av låg grundvattenbildning följer på varandra.²⁹     

Även ledningsnät, reservoarer och vattenverk kan påverkas genom ökade temperaturer och därmed risk 
för lukt- och smakstörningar på grund av tillväxt av mikroorganismer.

Inom Göteborgsregionens kommuner dominerar stora ytvattenverk eller vattenverk baserade på 
konstgjord infiltration. Små vattenverk baserade på enbart naturligt grundvatten finns bara i några av 
regionens kommuner. Effekter av höga vattentemperaturer i regionens dricksvattensystem kommer 
därför att bli ett allt vanligare problem i framtiden. 

7.4.3 Ökad nederbörd och förändrad vattenföring
En utredning av SMHI visar på kraftigt ökad årsmedelnederbörd i Västra Götalands län och i slutet av 
seklet bedöms ökningen vara 12-25 procent enligt beräkningar av RCP-scenarier. Ökningen kommer 
vara störst vid kusten och störst vintertid. Prognoserna visar också att frekvensen av regn med hög 
intensitet kommer att öka och att nederbörden allt mindre kommer att komma som snö.

Prognoserna visar att vattenföringens variation över året kommer att förändras, med allt högre flöden 
under vintern och uteblivna eller kraftigt minskade flödestoppar under våren samt längre perioder med 
lågvattenföring under sommartid. I och med ökad frekvens av kraftiga skyfall och den mer långvariga 
nederbörden ökar också risken för översvämningar och perioder med sämre vattenkvalitet.

Ökad nederbörd, högre grundvattennivå, högre vattenföring och höga vattenstånd i sjöar och vatten-
drag leder, förutom att stora områden sätts under vatten, till att risken för erosion, ras och skred ökar 
(se vidare i avsnitt 7.4.5). Det kan finnas risk för sämre och reningsproblematisk vattenkvalitet när 
områden med förorenad mark översvämmas.

I Svenskt Vattens underlagsrapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen är konsekvenser på grund 
av ökad nederbörd uppdelade i:

• Ökad total tillrinning av vatten
• Ökad risk för intensiva regn eller skyfall (lokala översvämningar)
• Ökad risk för nederbörd som medför större marköversvämningar

I tillägg till detta listas konsekvenser för områden där det finns risk för längre perioder med torka. 
Perioden med lågvattenföring väntas öka från dagens ca 20 dygn till att år 2100 uppgå till 50-80 dygn. 
För de hydrologiska system där lågvattenföringen redan idag är begränsad så kan alltså effekterna för 
dricksvattenförsörjningen bli märkbara under sommarmånaderna då en mindre mängd vatten kommer 
att kunna tas ur magasinen. Konkurrensen om vattnet kan också förväntas öka under perioder med 
lågvattenföring. Det skulle i vissa områden kunna bli så att den förlängda odlingssäsongen och det var-
mare klimatet ställer större krav på bevattning av såväl djur som växter under sommarmånaderna. Om 
detta blir fallet så ökar konkurrensen om vattnet under perioder. 

²⁹ Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, SGU, 2017 
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De effekter som ökad nederbörd (inkl. ökade flöden, intensiva regn och översvämningar) samt föränd-
rad flödesregim kan medföra för dricksvattenförsörjningens olika delar kan sammanfattas i följande 
punkter:

Ytvattentäkter
• Ökad tillförsel av humusämnen, partiklar, närsalter, föroreningar från dagvatten, etc.
• Ökad risk för mikrobiologiska föroreningar och vattenburen smitta
• Ökad risk för skred, med spridning av föroreningar och skador på anläggningar
• Ökad risk för skador på anläggningar och strömbortfall vid översvämningar

Grundvattentäkter
• Högre grundvattennivåer och ökad tillgång på vatten i grundvattenmagasin (positiv effekt).
• Större nivåfluktuationer framförallt längs kusten.³⁰
• Minskad omättad zon förändrar grundvattnets kemiska sammansättning och ger risk för försäm-

rad vattenkvalitet i grundvattentäkter.
• Minskad omättad zon som ger kortare uppehållstid vid konstgjord infiltration och större risk för 

otillfredsställande rening.
• Större risk för påverkan från ytliga föroreningar och risk för inläckage i brunnar vid höga vatten-

stånd.
• Ökad risk för skador på brunnar och infiltrationsdammar vid översvämningar.

Ledningsnät och vattenverk
• Större vattenkvalitetsvariationer både från råvatten och vattenverk ger ökad risk för kemiska och 

mikrobiella störningar på ledningsnätet.
• Risk för ras och skred ökar, vilket kan ge skador på ledningsnät och andra installationer.
• Översvämningar kan skada installationer, inklusive styr-, regler och övervakningssystem.

Inom Göteborgsregionens kommuner dominerar stora ytvattentäkter eller vattentäkter som tar råvat-
ten ur större ytvattendrag för konstgjord infiltration. Det förändrade klimatet kommer därför att få allt 
större effekt på vattenförsörjningssystemen i regionen. Göta älv bedöms vara särskilt utsatt för poten-
tiella klimateffekter med översvämningar, risk för skred och bottenerosion, samt en allmänt försämrad 
vattenkvalitet från dagvatten, vägar, mm. Installationer vid t.ex. Kungälvs reservvattentäkt Dösebacka 
bedöms också kunna riskera allvarlig påverkan vid höga flöden i Göta älv.

Av regionens övriga ytvattentäkter bedöms i huvudsak effekten vara försämring av kvalitén och högre 
temperatur på råvattnet. Grundvattentäkterna i regionen är relativt små och bedöms inte vara lika 
hotade av ökad nederbörd och effekter av översvämningar. Lägen på och utformning av brunnar och 
andra installationer bör dock studeras i detalj för varje enskild grundvattentäkt i förhållande till höga 
nivåer både på omgivande ytvatten och grundvatten.

7.4.4 Brunifiering
En effekt av stigande temperaturer och ökad nederbörd är brunifiering av svenska sjöar och vatten-
drag. Ökad tillförsel av humusämnen, minskad försurning och ökande halter av järn leder till bruni-
fiering som innebär att vattnet färgas av organiskt material som förs från marken med regnvattnen. 
Det påverkar vattnets lukt och smak och har betydelse för rening av vatten för dricksvattenproduktion 
Brunifiering och förekomst av humusämnen kan även gynna tillväxt av algen gubbslem som kan skapa 
ett problem vid råvattenintag³¹. 

³⁰ Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU (2015)
³¹ Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 93, 2016. Hur blir Vänerns vattenkvalitet i framtiden? 
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7.4.5 Vattenbrist
Kombinationen av stigande temperaturer, längre perioder med lågvattenflöden och längre vegetations-
perioder samt ökad konkurrens om vatten kan leda till vattenbrist. Under de varma och torra somrarna 
2017 och 2018 uppstod vattenbrist på flera platser i Sverige. Problemen med vattenbrist består inte 
enbart av brist på råvatten i yt- och grundvattenmagasin. Även om tillgång på råvatten är god kan 
svagheter i produktionskapacitet och/eller distributionskapacitet leda till vattenbrist när vattenan-
vändningen ökar. Några kommuner inom regionen som drabbats av vattenbrist har kunnat köpa vatten 
från andra kommuner. Mer information om befintlig vattendistribution över kommungränser beskrivs 
i kapitel 4.5. Under längre perioder med vattenbrist kan därför kommunöverskridande vattendistri-
bution vara viktigt. Ett beroende av vattenleverans från en grannkommun kan vara en risk som gör att 
problem med lågvatten fördjupas lokalt, till exempel om flera kommuner blir beroende av vatten från 
Göta älv (Göteborgs kommun) i händelse av längre perioder med torka och vattenbrist.

Erfarenheterna av vattenbrist under den varma sommaren 2018 i kommunerna inom Göteborgsregio-
nen varierar och kan sammanfattas i följande punkter³²: 

• Bevattningsrestriktioner eller bevattningsförbud (Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Partille, Stenungsund, Tjörn)

• Begränsningar i distributionssystemet (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka)
• Begränsningar i produktionskapacitet (Kungälv)
• Låga vattennivåer (Alingsås, Härryda, Kungälv-Marstrand, Lerum, Partille, Tjörn)
• Risk för överskridande av vattendom (Kungsbacka, Härryda, Stenungsund)
• Risken för saltvattenuppträngning i Göta älv ökar vid lågt utflöde vid låga vattennivåer i Vänern 

(Göteborg)
• Vissa enskilda brunnar sinade, vilket fick till följd att vissa kommuner inrättade tappställen för 

hämtning (Ale, Härryda, Kungälv)

Ett ytterligare problem som uppmärksammades under sommaren var höga vattentemperaturer. Även 
om det i sig inte leder till vattenbrist kan det utgöra ett problem för vattenkvaliteten.

7.4.6 Stigande havsnivåer
SMHI har i sin klimatanalys för Västra Götaland antagit en global havsnivåhöjning med en meter fram 
till 2100. Landhöjningen kompenserar ungefär för en tredjedel av detta i Göteborgsregionen. Netto-
effekten av stigande havsnivåer är därför ca 70-75 cm år 2100 inom regionen, vilket bedöms kunna ge 
extrema vattenstånd på närmare 240 cm över dagens normalvattenstånd.

Effekter på dricksvattenförsörjningen i Göteborgsregionen av stigande havsnivåer är i huvudsak kopp-
lat till problem med saltvattenuppträngning i Göta älv. Råvattenintaget vid Alelyckan är normalt stängt 
ca 30 % av tiden både beroende på mikrobiologisk aktivitet och saltvattenuppträngning. Ungefär 20 % 
av stängningstillfällena beror på saltvattenuppträngning i älven³³. Dessa avstängningstillfällen baseras 
på överskridande av gränsvärden för konduktivitet från givare nedströms vattenintaget.

Vid en framtida stigande havsnivå är det sannolikt att råvattenintaget kommer att behöva stängas ofta-
re på grund av saltvattenuppträngning, även om det ökade flödet i älven troligen kommer att motverka 
en del av effekterna. Det finns också en viss risk att saltvatten kan tränga in via Nordre älv om inte skär-
manläggningen i Ormo nära Kungälv fungerar tillfredställande vid höga havsvattenstånd.

För övrig vattenförsörjning i Göteborgsregionen bedöms inte höga havsvattenstånd ha en avgörande 
påverkan på leveranssäkerhet. Möjligen kan skador på överföringsledningar vara aktuella vid höga vat-
tenstånd och extremt väder. För enskild vattenförsörjning från grundvatten i kustzonen ökar med stor 
sannolikhet risken för saltvattenproblem med höga havsvattenstånd.

³² Göteborgsregionen (2018) Anteckningar från första mötet med VA-nätverket efter sommaren 2018 (2018-09-13)
³³ Saltvattenuppträngning i Göta älv – Inverkan av förhöjd havsvattennivå på råvattenintaget vid Alelyckan. Examensarbe-
te vid Avdelningen för vatten miljö teknik, CTH 2010:74. Lidén, P och Saglamoglu, S. 2010.
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7.4.7 Risker för skred, ras och erosion
Risker för skred, ras och erosion, inklusive bottenerosion har berörts i avsnitt 7.4.3 och i Figur 19. 
Skred och erosion är normalt följdeffekter av den ökade nederbörden och den sammantagna effekten 
av höga portryck och grundvattennivåer tillsammans med höga flöden i vattendrag. 

Regionens största källa för råvatten Göta älv är särskilt utsatt för skredrisker, vilket tydligt har visats 
i den utredning som genomförts av SGI på uppdrag av regeringen³⁴. Enligt denna utredning, som har 
inkluderat detaljerad kartering av hela älvsträckan, kommer klimatförändringarna innebära en högre 
risknivå längs 25 % av älvens sträckning. Många samhällsfunktioner kommer att påverkas allvarligt om 
stora skred inträffar och däribland har dricksvattenförsörjningen särskilt stor betydelse eftersom det 
saknas fullständig reservvattenförsörjning för alla större vattentäkter som nyttjar älven.

Stora skred i Göta älv kan innebära att anläggningar för dricksvattenproduktion skadas eller att stora 
mängder föroreningar frisätts. Beroende på skredets omfattning kan det även innebära en långvarig 
grumling, och ev. föroreningsbelastning, då jordmassorna sköljs ur under lång tid efter skredet. Ett 
skreds effekter på dricksvattenförsörjningen i Göta älv är förutom storleken beroende av var någon-
stans skredet inträffar. Skredriskutredningen har särskilt pekat ut områden på sträckan mellan Troll-
hättan och strax söder om Lilla Edet med särskilt stor risk för skred med förutsättningar för allvarliga 
konsekvenser. På större delen av sträckan mellan Lilla Edet och Göteborg är älvdalen bredare och 
risken för allvarliga skred väsentligen mindre. Ur vattenförsörjningssynpunkt bedöms råvattenintaget 
vid Lilla Edet vara särskilt utsatt, även om effekter nedströms i älven av ett stort skred längs den norra 
delen av älven kan vara betydande.

På grund av ett allt högre flöde i Göta älv och andra större vattendrag ökar förutom risken för skred, 
risken för bottenerosion och frisättning av föroreningar från bottensediment till vattenmassan.

Risken för ras, skred och erosion bedöms sammanfattningsvis vara betydande för vattentäkter längs 
Göta älv, vilket inkluderar Lilla Edet, Kungälv och Alelyckan i Göteborg. För övriga befintliga vatten-
täkter i regionen bedöms risken vara begränsad.

7.4.8 Övriga klimatrelaterade effekter
Klimatförändringar kan även ge upphov till förändringar i markanvändning, vilket i sin tur lokalt kan 
påverka vattenbalanser och vattenkemi. 
 
Med ett förändrat klimat kan även frekvensen av stormar och åskoväder öka, även om SMHIs analys 
t.ex. inte ger ett entydigt svar avseende frekvens av extrema vindar i framtiden. Extrema vindar och 
åsknedslag kan båda orsaka högre frekvens av allvarliga strömavbrott, vilket kan få effekter på vatten-
försörjningen. 

Den kanske allvarligaste extrema väderhändelse som skulle kunna drabba Göteborgsregionen är en 
isstorm. Huruvida frekvensen av isstormar kan öka med klimatförändringar är osäkert, men effekten 
bedöms vara mycket allvarliga för alla samhällsfunktioner, inklusive vattenförsörjningen. Den senaste 
isstormen i Sverige inträffade 1921 och drabbade då hela sydvästra Sverige. Samhället var dock betyd-
ligt mindre sårbart då än idag.

7.4.9 Göta älv i ett förändrat klimat
De klimatförändringar i västra Sverige som förväntas påverka Göta älv är en ökad nederbörd, fram-
förallt under vinterhalvåret, och fler extrema väderhändelser. Den förväntade havsnivåhöjningen 
kommer också att påverka älvens nedre delar. Ökade temperaturer och längre sommarperioder med 

³⁴ Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat, Slutrapport i 3 delar, SGI, 2012.



Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

118

7. Risker och hot mot regionens vattenförsörjning

fler varma dagar kan resultera i låga nivåer i Vänern med lågt utflöde, vilket i sin tur kan öka risken för 
saltvatteninträngning i råvattenintag.

Vattenflödet i Göta älv styrs till stor del av vattennivån i Vänern och regleringsstrategin för tappning-
ar från Vänern till Göta älv. I framtidens klimat förväntas det bli vanligare med både högre och lägre 
vattennivåer i Vänern, högre nivåer under vinter och lägre under sommar och höst. Det förväntas också 
leda till förändrad tappningsstrategi och fler dagar med hög- respektive låg tappning till Göta älv.³⁵

Avloppssystemen runt Vänern och längs Göta älv måste anpassas till mer nederbörd för att inte utsläp-
pen av orenat avloppsvatten ska öka kraftigt. Ökningen av avloppsutsläppen kan bli betydligt större än 
själva nederbördsökningen eftersom många avloppssystem har svårt att hantera dagens regn. Om inte 
regleringen av Vänern anpassas genom förtappning kan bland annat översvämmade avloppssystem 
leda till perioder med stor föroreningsbelastning. Även om kapaciteten i avtappningen av Vänern ökas 
behövs tillräcklig magasinsvolym genom förtappning. Markavrinningen kan vid skyfall ge perioder med 
förhöjd föroreningsbelastning.

Det har spekulerats om att stigande grundvattennivåer skulle kunna leda till urlakning av förorenad 
mark som tidigare varit belägen ovan grundvattenytan, och läckage till älven av förorenande ämnen. 
Trender för undersökta ämnen är dock under perioden med ökade regnmängder fortfarande stabila 
eller med minskande halter.

Vattenverken som använder Göta älv behöver liksom de flesta andra vattenverk kunna hantera en stör-
re föroreningspåverkan, inte minst när det gäller påverkan från avlopp och naturgödsel. Klimatföränd-
ringarna leder således till ett ökat behov av uppströmsarbete för att skydda vattentäkter. Betydelsen av 
åtgärder kring olika verksamheter som utgör potentiella föroreningskällor kommer därför att öka.

En höjning av havsnivån med t.ex. en meter kan hanteras genom anpassning av Göteborgs intagsnivå 
från Göta älv. Extremt väder med västliga stormar kan leda till högvatten som i sin tur ger fler perioder 
då råvattenintaget kan behöva stängas. Detta uppvägs till viss del av den högre tappning som de ökade 
nederbördsmängderna ger. 

Det är viktigt att uppströmsarbetet kring Göta älv intensifieras t.ex. genom att:

• Åtgärdsplaner tas fram för att bräddning/nödavledning från kommunala avloppssystem till reci-
pient som utgör råvattentäkt inte ska öka.

• Alla större brädd-/nödutloppspunkter förses med mätning och larm.
• Spillvattenpumstationer som utgör viktigt del av råvattenskyddet ska kunna köras med reservkraft 

vid störningar i elförsörjningen. 

7.4.10 Sammanfattande bedömning av klimateffekter
Sammanfattningsvis bedöms det förändrade klimatet kunna ge mycket allvarliga effekter på vattenför-
sörjningen i regionen om inget görs för att möta förändringarna. Klart är att samtliga kommuner inom 
regionen kommer att påverkas i någon form, antingen i samband med extremvädersituationer eller 
genom gradvis försämring av råvattenkvalitén. 

Kommuner som är beroende av rena ytvattentäkter, särskilt Göta älv, bedöms vara utsatta för den 
största risken för påverkan. Beroende av Göta älv under längre perioder med vattenbrist i regionen ut-
gör i sig en risk avseende samarbete och vattendistribution över kommungränserna. Grundvattentäkter 

³⁵ Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern – Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållan-
den, SMHI (2017).
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7.5 Saltvattenpåverkan
Risken för saltvattenpåverkan på regionens vattentäkter är i huvudsak relaterade till två problem, dels 
saltvattenuppträngning i Göta älv (se vidare i avsnitt 7.4.6 och 7.4.9) och dels risk för saltvattenpåver-
kan i de områden i kustzonen som är beroende av grundvatten. De grundvattenberoende områdena i 
kustzonen är i huvudsak enskilda vattentäkter eller mindre samfällda vattentäkter för fritidshusom-
råden eller omvandlingsområden. I de nordöstra delarna av Göteborgsregionen, framförallt i Alingsås 
kommun, finns även några områden där det finns risk för salt grundvatten i brunnar, på grund av relikt 
havsvatten i jord eller berg. Detta problem har även påvisats i vissa brunnar vid Dösebacka i Kungälv.

7.6 VA-planering och investeringar 
för framtiden
7.6.1 Förnyelsetakt i produktion och distribution
Vattenledningarna inom Göteborgsregionen är av förklarliga skäl av väldigt olika ålder, dimension 
och material. Den riktigt stora utbyggnaden av VA-näten gjordes under perioden 1960–1980, mycket 
kopplat till miljonprogrammen. Detta gäller särskilt i Göteborg och de största tätorterna i regionen. 
Följaktligen är en stor andel av vattenledningarna ca 30–50 år gamla, se Figur 20. Förnyelsetakten på 
ledningsnätet kan mätas i hur stor andel av ledningsnätet som förnyas varje år. Enligt Svensk Vattens 
statistik i VASS är medianvärdet på förnyelsetakten av ledningsnät i Sverige ca 0,4 %, vilket teoretisk 
innebär att ledningsnätet är helt utbytt efter ca 250 år. Denna förnyelsetakt är sannolikt alldeles för låg, 
även om statistiken på driftstörningar inte ännu indikerar att dessa ökar över tid³⁶. 

kan dock komma att påverkas negativt genom att den omättade zonen minskar eller försvinner, vilket 
kan ge kvalitetsförsämringar. 

En positiv effekt av den ökade nederbörden är dock att tillgången på vatten ökar, vilket för grundvat-
tenmagasin innebär att uttagspotentialen ökar på grund av en ökad grundvattenbildning. De ökade 
flödena i ytvattendrag kan också innebära att det finns ett överskott av vatten, som kan utnyttjas 
för vattenförsörjning, t.ex. i anläggningar för konstgjord infiltration. Dessa positiva effekter av ökad 
nederbörd riskerar att periodvis helt eller delvis motverkas av ökande temperaturer och avdunstning. 
En viktig del i klimatanpassningsarbetet blir att ta hänsyn till blötare vintrar med ökad nederbörd och 
längre, torrare somrar.     

Effekter av ett förändrat klimat innebär att det ställs allt högre krav på redundans i vattenförsörjnings-
systemen för att undvika långvariga avbrott. Redundans kan skapas både genom alternativa råvatten, 
överföringsledningar mellan vattenverk och genom reservvattentäkter. Spridning av risker och ökning 
av redundans i vattenförsörjningssystem genom nyttjande av både grundvatten och ytvatten, samt an-
vändning av vattenresurser ur olika hydrologiska system ger en större flexibilitet. Detta är extra viktigt 
med den osäkerhet som föreligger om hur t.ex. klimatförändringarna kommer att utvecklas. Större flex-
ibilitet i vattenförsörjningssystemet ger bättre möjligheter till anpassning till klimatrelaterade negativa 
effekter på råvattnet och övriga delar i dricksvattenförsörjningen. 

Särskilt viktigt är arbete med redundans och alternativa råvatten i de vattenförsörjningssystem som 
baseras på Göta älv, eftersom denna är särskilt sårbar med avseende på förväntade klimateffekter.

³⁶ Förnyelseplanering av VA-nät, Bedömning av långsiktiga behov och stöd vid prioritering, Sammanfattning av  
rapporterna 2011-12, 13 och 14, Svensk Vatten, 2011.
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Figur 20. Vattenledningsnätens utbyggnad i Sverige, fördelat på material

Eftersom det finns många olika sorters material i de ledningar som idag används för distribution av 
dricksvatten (se Figur 20) är lämplig förnyelsetakt svårbedömd. Det är också viktigt att observera att 
man idag inte vet med någon större säkerhet vilken livslängd man kan förvänta sig av olika ledningsma-
terial. Inom ramen för utredningar av Svenskt Vatten har det bedömts att förnyelsetakten idag bör ligga 
runt 0,7 % och kan vara konstant fram till år 2080⁴⁵. Denna siffra bygger på att ledningsnätet byggs ut 
kontinuerligt, vilket drar ner förnyelsetakten.

Med en lägre förnyelsetakt än 0,7 % finns det en risk att det inom en inte alltför avlägsen framtid kan 
komma en stor ”puckel” av ledningar som behöver förnyas på grund av de stora utbyggnaderna på 
1960- och 1970-talet.

Förnyelsetakten av ledningar inom Göteborgsregionen varierar mellan de olika kommunerna, vilket 
illustreras tydligt i Figur 21. Sett som medelvärden över perioden 2002 t.o.m. 2019 varierar förnyel-
setakten från över 2 % ner till 0,2 %, vilket motsvarar att hela ledningsnätet är utbytt på mellan 50 till 
500 år. Göteborg, som har de i särklass största vattenledningsnäten i regionen har en genomsnittlig 
förnyelsetakt över perioden på ungefär 0,45 %, motsvarande ca 220 år tills dess att hela nätet är utbytt.
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Figur 21. Förnyelsetakt (%) av vattenledningar inom respektive kommun. Förnyelsetakten beräknas som kvoten mellan antal km 
förbättrade ledningar inklusive förnyelse och totala antalet km ledningar. Källa: VASS, Svenskt Vatten.

Figur 21 visar tydligt att förnyelsetakten i flera av regionens kommuner är väsentligen under 0,7 % och 
det är därför troligt att vi i framtiden kommer att få se en ökning av läckage på ledningsnätet, till följd 
av ett mer och mer åldrande ledningsnät.

7.6.2 Kompetensförsörjning och kunskapsbehov
För att säkra framtidens vattenförsörjning ställs stora krav på vattentjänstorganisationerna med en 
större bredd av uppgifter som ska hanteras. Nya och hårdare miljökrav, klimatanpassning, ökade krav 
på vattenkvalitet och leveranssäkerhet, ökade arbetsmiljökrav, ny vattenadministration, samverkan 
inom avrinningsområden, mm gör att behovet ökar av ny kunskap inom organisationerna.

Eftersom det är ett pågående generationsskifte i VA-branschen är det också viktigt att tillvarata all den 
kompetens som finns hos befintlig personal och föra den vidare till ny personal. Det är samtidigt viktigt 
att det stora kunskapsbehov som finns för att kunna möta alla nya utmaningar adresseras genom att 
spetskompetens fångas upp och införlivas i organisationerna.

Små och medelstora vattentjänstorganisationer kan ha svårigheter att klara alla de krav som ställs på 
grund av både resursbrist och problem att rekrytera personal för de nya uppgifterna. Den strategiska 
planeringen och utvecklandet av verksamheten som krävs för att klara nya krav kan därför bli lidande 
till förmån för att kunna sköta den dagliga driften.
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7.6.3 Vattenförsörjning i samhällsplaneringen
Det är tydligt under det senaste decenniet att vattenfrågor har fått ett genomslag i samhällsdebatten, 
troligen på grund av en ökande allmän miljömedvetenhet och kanske också på grund av de negativa 
händelser som drabbat vattenförsörjningen genom vattenburna smittoutbrott. Det är dock fortfarande 
uppenbart att dricksvattenförsörjningen som sektor behöver bli mycket tydligare för politiken, både 
kommunalt och regionalt, för att de resurser som krävs för att hantera framtidens utmaningar ska 
frigöras.

Vattenförsörjningsfrågor behöver också ha en stor tydlighet mot övriga samhällssektorer och särintres-
sen så att inte problem uppstår med t.ex. en ökad riskbild för regionens vattenresurser. Detta är särskilt 
viktigt för de vattentillgångar som inte utnyttjas idag, men som utgör en säkerhet för framtiden. Det är 
därför viktigt att vattenförsörjningsfrågan kommer in tidigt i samhällsplaneringen både på kommunal 
och på regional nivå för att minska risken att vattenresurser ”planeras bort”.

7.7 Brukarnas tillit och förtroende
De utbrott av vattenburen smitta som har inträffat i de nordiska länderna under 2000-talet (Bergen, 
Nokia, Östersund, Skellefteå och Lilla Edet) har gett underlag för att bedöma hur brukarnas tillit och 
förtroende för vattenförsörjningen fungerar under och efter en krissituation. I en rapport³⁷ inom 
ramen för VISK-projektet har forskning kring tillit, förtroende, acceptans och upplevd risk i samband 
med vattenburen smitta studerats. I rapporten redovisas erfarenheter från de olika sjukdomsutbrotten, 
samt en mer genomgående analys av en enkätundersökning i Lilla Edet.

Erfarenheterna från studien visar att det i ett krisläge är sannolikt att allmänheten i viss grad förlorar 
förtroendet för vattenleverantören, men att nivån på den sociala tilliten före händelsen är avgörande 
för hur man kan återskapa förtroendet. Det är därför ytterst viktigt att vattenleverantören ser till att ha 
en god social tillit hos brukarna under normala driftsförhållanden. Detta åstadkoms genom en upp-
byggnad av goda relationer med både kunder och media under en längre tid. Goda relationer skapas 
både före och under en kris genom bl.a. öppenhet och tydlig sanningsenlig information, samt en god 
och väl synlig beredskap.

Bristen på kunskap hos den enskilde samhällsmedborgaren eller verksamhetsutövaren om hur vatten-
försörjning fungerar och om de vattenresurser ur vilka vi hämtar vårt dricksvatten är också en väsent-
lig risk. Det är otvivelaktigt så att den informerade samhällsmedborgaren som förstår hur systemet 
fungerar i en betydligt högre grad bidrar till att vårda våra värdefulla vattenresurser. Den informerade 
samhällsmedborgaren har också sannolikt en större tillit till vattenförsörjningen, vilket bidrar till en 
större förståelse och acceptans vid förändringar och olika former av kriser.

7.8 Säkerhet i vattenförsörjningen
Eftersom vattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och säkerhetsskyddslagen (sfs 2018:585)
gäller för delar av drickvattenverksamheten finns krav och riktlinjer för arbete med fysisk och teknisk 
säkerhet, personalsäkerhet samt information- och IT-säkerhet. I detta avsnitt beskrivs översiktligt 
dessa föreskrifter och vad de innebär för VA-huvudmännen.   

³⁷ Konsumenters acceptans och förtroende i samband med dricksvattenburna sjukdomsutbrott orsakade av virus och 
andra mikroorganismer, VISK, 2013.
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7.8.1 Fysiskt och tekniskt skydd
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot 
dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13) är den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller 
dricksvatten från en distributionsanläggning skyldig att vidta åtgärder för att säkerställa att obehöriga 
inte får tillträde till reservoarer, pumpstationer och liknande anläggningar. 

Syftet med fysiskt och tekniskt skydd är att förhindra att obehöriga tar sig in på områden för produk-
tion eller distribution av dricksvatten. Fysiska skydd består av områdesskydd, omslutningsytor och lås-
system. Tekniska skydd utgörs av kameraövervakning och system för passagekontroll och inbrottslarm. 
Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) regler och normer är standard för tekniska och mekaniska 
skydd. Mer om vilka riktlinjer som gäller för fysiska och tekniska skydd finns att läsa i Svenskt Vattens 
råd och riktlinjer – Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten³⁸.

En anläggning kan klassificeras som skyddsobjekt enligt Skyddslagen (2010:305). Det ger större 
befogenheter att gripa obehöriga personer som gör intrång samt möjliggör kameraövervakning utan 
tillståndsplikt.

7.8.2 Informationssäkerhet
Sedan 2016 finns rättsliga krav på informationssäkerhet i statliga verksamheter. Dessa riktlinjer togs 
fram av MSB och finns beskrivna i MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndig-
heters informationssäkerhet. Föreskrifterna innebär ökade krav på verksamheters informationssäker-
hetsarbete bland annat genom att säkerhetsklassa information och upprätta rutiner för incident- och 
kontinuitetshantering. 

NIS-direktivet (Network and Information Security) är en EU-lagstiftning som syftar till att minska sår-
barheter och öka säkerheten i sju sektorer som levererar samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster 
och gäller både offentliga och privata aktörer. Dricksvattenförsörjningen är en av de samhällsviktiga 
sektorer som omfattas. NIS-direktivet implementerades i Sverige 2018 och innebär ökade krav på 
dricksvattenleverantörer att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete. För VA-huvudmän innebär det 
anmälningsplikt till tillsynsmyndigheteten Livsmedelsverket och krav på incidentrapportering till MSB 
vid betydande störningar (se föreskrift MSBFS 2018:9 för mer information).³⁹ NIS-direktivet innebär 
också att årlig risk-och sårbarhetsanalys ska göras där även informationssäkerhet inkluderas.⁴⁰

7.8.3 IT-säkerhet
Produktion och distribution av dricksvatten sker till stor del med hjälp av industriella informations- 
och styrsystem (s.k. SCADA-system) vilka styr, kontrollerar och övervakar vattenförsörjningssyste-
met. En studie av MSB och Svenskt Vatten⁴¹ visade att kunskaperna om informationssäkerhetsfrågor 
hos personal inom svensk dricksvattenförsörjning 2010 var relativt låg. Studien visade vidare att de 
SCADA-system som används är sårbara, då de inte är väl skyddade mot omgivningen. Störningar av 
vattenförsörjningens informations- och styrsystem är en säkerhetsrisk för samhället.

Ökat beroende av IT-system inom dricksvattenförsörjning innebär risker med IT-relaterade störning-
ar som kan påverka leveranssäkerheten. Det är även viktigt att bibehålla IT-säkerheten när hantering 
eller styrning av informationssystem läggs ut på externa aktörer. Mer information om hantering och 
förebyggande av IT-incidenter finns hos MSB:s och Sveriges nationella Computer Emergency Response 
Team CERT-SE. 

³⁸ Råd och riktlinjer – Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten (2011) Svenskt vatten
³⁹ https://www.msb.se/nis
⁴⁰ https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/nis-direktivet/
⁴¹ Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning, MSB och Svenskt Vatten, 2010
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7.9 Extraordinära händelser
Förutom de risker för regionens vattenförsörjning som har listats i de föregående avsnitten finns 
förstås risker som i likhet med övriga samhällsfunktioner kan drabba även dricksvattenförsörjningen. 
Detta gäller t.ex. terrorism, krig, radioaktivt nedfall, mm. Effekter av dessa extraordinära händelser 
kan till viss del mildras med en god redundans i vattenförsörjningen och en god beredskap när t.ex. en 
vattentäkt blir helt utslagen.

En svår händelse att hantera för dricksvattenförsörjningen i fredstid är ett mycket långvarigt strömav-
brott, då samhället blir helt beroende av vatten som går att distribuera utan den normala elförsörjning-
en. Vid de flesta vattenförsörjningsanläggningar i regionen finns dock reservkraft lokalt, vilken under 
en viss tidsperiod kan se till att hålla tryck i distributionssystemet.

Foto: Göteborgsregionen (GR), Frank Palm och Kungälvs kommun.
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Planens mål och genomförande

8. Risker och sårbarhet
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8.1 Förutsättningar
I detta kapitel redovisas resultaten från den regionala risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som genom-
förts för Göteborgsregionens kommuner och som fokuserat på leveranssäkerhet och mikrobiologiska 
barriärer (hälsorisk) inom befintlig dricksvattenproduktion. Vidare redovisas en kvalitativ riskvärde-
ring som har gjorts för regionens nuvarande och framtida råvatten med avseende på huvuddelen av de 
risker som pekats ut i kapitel 7.

Detta kapitel utgör inte någon fullständig risk- och sårbarhetsanalys för hela regionens vattenresurser 
och de dricksvattenanläggningar som finns, men ger ändå en god uppfattning om de utmaningar som 
finns för en att skapa en trygg vattenförsörjning för framtiden.

8.2 Resultat barriäranalys och  
leveransssäkerhet
Nedan redovisas resultaten från den regionala risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som genomförts för 
regionens kommuner och som behandlar leveranssäkerheten och barriärernas funktion. Analysen har 
genomförts i samarbete mellan DRICKS (Centrum för drickvattenforskning vid Chalmers), Livsmed-
elsveket och fallstudiekommunerna⁴². Bakgrunden till arbetet och den tillämpade metodiken presente-
ras i avsnitt 4.7.

8.2.1 Nulägesbild 2020
Resultaten från barriäranalysen som redovisas i Figur 22 i detta kapitel representerar aktuellt läge i 
kommunerna 2011–2012 då analysen genomfördes. Sedan dess har de åtgärder genomförts som vid 
tiden för analysen redovisades som beslutade eller planerade. Det betyder att resultaten som redovisas i 
Figur 23 ger en mer rättvisande bild av situationen i kommunerna idag, 2020.

På samma sätt är resultaten från leveranssäkerhetsanalysen som redovisas i Figur 26 mer representati-
va för dagens situation i kommunerna, 2020, än de resultat som redovisas i Figur 24 och Figur 25.  De 
beslutade eller planerade åtgärder för att öka leveranssäkerheten som redovisas i kapitlet är nu genom-
förda eller under projektering.

8.2.2 Barriäranalys
Resultaten från barriäranalyserna illustreras i Figur 22 och bygger på den tillämpade metoden (God 
Desinfektionspraxis) och de kravnivåer som enligt metoden bör ställas baserat på råvattenkvaliteten. 
Metoden är riskbaserad, vilket innebär att hänsyn tagits till icke optimala driftförhållanden och förhöj-
da, men rimliga, halter av smittämnen i råvattnet. Att barriärhöjden bedöms otillräcklig innebär inte 
att allt vatten som produceras är av otillräcklig kvalitet, men att barriärerna inte bedöms vara tillräck-
liga för att klara även mer påfrestande förhållanden (t.ex. situationer med försämrad råvattenkvalitet 
och/eller nedsatt effektivitet hos beredningsstegen i vattenverket).

Barriäranalysen har genomförts för respektive huvudvattenverket i de olika kommunerna. Detta 
innebär att hänsyn inte tagits till mindre vattentäkter och verk som försörjer ett mindre antal brukare. 
Anledningen till detta är att analysen fokuserat på de regionala aspekterna, det är dock viktigt att även 
säkerställa barriärverkan i de mindre verken.

⁴² Regional risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning – Metodbeskrivning och fallstudieexempel.  
Livsmedelsverket & Chalmers tekniska högskola. Lindhe, A., Nordensten, C., Bergstedt, O., Rosén, L., Pettersson, T., 2013.
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För respektive kommun har det analyserats om barriärerna i tillräcklig omfattning kan avskilja och/
eller avdöda bakterier (b), virus (v) och parasiter (p). I Figur 22 illustreras resultaten för (i) nuvarande 
system år 2011/2012 då analysen genomfördes. I Figur 23 presenteras förhållandena som bedöms råda 
efter att (ii) beslutade åtgärder genomförts (med effekt senast 2015) samt för (iii) möjliga framtida 
åtgärder som ännu inte är beslutade. I de fall åtgärderna inte är beslutade presenteras i Figur 23 även 
nuvarande situation.

Om den uppnådda barriärverkan är tillräcklig har detta markerats med grön färg och om den är klart 
otillräcklig med röd färg (Figur 22 och Figur 23). I de genomförda analyserna har t.ex. olika scenarier 
(driftförhållanden) analyserats och i figurerna har orange färg använts för att indikera att barriärhöj-
den inte är tillräcklig under vissa specifika omständigheter eller att den uppnådda barriärhöjden ligger 
precis under kravnivån. Följande tolkning skall därför göras av de färger som används i figurerna:

• Grön – barriärhöjden är tillräcklig men det kontinuerliga drift- och underhållsarbetet är viktigt för 
att upprätthålla denna nivå.

• Orange – barriärhöjden ligger precis under kravnivån eller är otillräcklig under vissa specifika 
förutsättningar. För att upprätthålla en tillräcklig säkerhet är det kontinuerliga drift- och under-
hållsarbetet viktigt men ytterligare barriärer behövs nödvändigtvis inte.

• Röd – barriärhöjden bedöms vara otillräcklig och åtgärder i form av t.ex. extra barriärer eller för-
ändringar av befintliga barriärer krävs för att kravnivån skall uppnås.

Figur 22.Sammanställningar av resultaten från barriäranalyserna för system vid tillfället för analysen, 2012. För respektive kommun 
presenteras barriärverkan med avseende på bakterier (b), virus (v) och parasiter (p).
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Figur 23. Sammanställningar av förhållandena med hänsyn till beslutade och planerade åtgärder vid tillfället för analysen. Förhål-
landena i kommunerna motsvarar: (i) system vid tillfället för analysen, 2012, (ii) efter beslutade åtgärder med effekt senast 2015, 
samt (iii) efter planerade åtgärder som vid tillfället för analysen inte var beslutade, varför även dåvarande situation (i) redovisades. 
Sedan dess har beslutade och planerade åtgärder genomförts. För respektive kommun presenteras barriärverkan med avseende på 
bakterier (b), virus (v) och parasiter (p).

Resultaten visar att flera av kommunerna vid analysens genomförande (2011/2012) hade otillräckliga 
eller tveksamma mikrobiologiska barriärer för virus men framförallt för parasiter (Figur 22). Majorite-
ten av kommunerna har dock beslutat och i vissa fall redan påbörjat arbetet med att genomföra åtgär-
der som kommer att förbättra barriärverkan och ge en tillräcklig barriärhöjd med avseende på samtliga 
smittämnen. De beslutade åtgärderna kommer att ha effekt senast 2015 och flertalet av dem innan dess. 
I något fall har åtgärder genomförts under tiden analysen genomförts och för dessa fall presenteras i 
Figur 22 den ursprungliga situationen som nuvarande läge och åtgärden beskrivs som beslutad. Syftet 
med detta är att tydligt visa vilken effekt åtgärden har.

Den barriärverkan som enligt analyserna krävs för många av vattenverken är svår att uppnå för parasi-
ter med ett traditionellt svenskt utformat vattenverk. En av anledningarna till detta är den ringa effekt 
som kemisk desinfektion, klorering och ozonering, har på parasiter (framförallt på Cryptosporidium). 
Beredningsprocesserna i flertalet av kommunerna består i dagsläget av kemisk fällning (koagulering, 
sedimentering och snabbfiltrering) samt kemisk desinfektion, alternativt direktfällning (t.ex. Dynasand 
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eller Rosfilter) och kemisk desinfektion. De åtgärder (beslutade och möjliga framtida åtgärder) som 
tagits hänsyn till i denna analys och som illustreras i Figur 23 innefattar i flertalet av fallen UV-desin-
fektion eller membranfiltrering.

För de kommuner som saknar egen vattenproduktion (Ale och Öckerö) presenteras resultaten från de 
kommuner som levererar vatten till dessa kommuner (Göteborg och Kungälv). Sammankopplingarna 
i Figur 22 och Figur 23 visar också vilken säkerhetsnivå som gäller för det vatten som överförs mellan 
kommunerna. Eftersom förhållandena idag är tämligen lika mellan kommunerna uppstår inte situatio-
nen att en kommun med tillräckliga mikrobiologiska barriärer tar in vatten från en kommun med klart 
otillräckliga barriärer. Det kan dock uppstå problem i beredningen som gör att barriärverkan inte kan 
upprätthållas. Av bl.a. denna anledning diskuteras i vissa kommuner behovet av en extra barriär i from 
av UV-desinfektion i de punkter där vatten tas in från en annan kommun.

Ett problem som kan uppstå då det finns möjlighet att överföra vatten mellan kommunerna är en mer 
utbredd och eventuellt mer svårspårad smittspridning i händelse av ett vattenburet sjukdomsutbrott. 
För kommunerna är det därför viktigt att det finns tillräckliga barriärer i såväl det egna systemet som 
de kommuner varifrån vatten kan köpas.

Den generella slutsatsen från barriäranalyserna är att då de beslutade åtgärderna genomförts kommer 
majoriteten av huvudvattenverken i regionens kommuner att ha tillräckliga barriärer. För de kommu-
ner där beslutade åtgärder saknas finns det förslag på åtgärder som vid genomförande, även om det 
ligger långt fram i tiden, kan ge en tillräcklig barriärhöjd. Denna analys har fokuserat på huvudvat-
tenverken, men det finns mindre verk i vissa kommuner som också bör analyseras för att avgöra om 
barriärverkan är tillräcklig.

Även om barriäranalysen visar att en tillräcklig barriärhöjd uppnås måste barriärernas effekt säkerstäl-
las genom bl.a. övervakning samt drift- och underhållsarbete. Detta är extra viktig då det finns osäkere-
ter kring om den slutgiltiga barriärhöjden är tillräcklig. Vikten av att säkerställa barriärernas effekt är 
således central för alla kommuner, oavsett vilket resultat som presenteras i Figur 22 och Figur 23.

8.2.2 Leveranssäkerhetsanalys
Utifrån dricksvattensystemens uppbyggnad och funktion samt möjliga händelser som kan inträffa har 
en så kallad felträdsmodell skapats för respektive kommun. Baserat på information om bl.a. hur olika 
händelser är beroende av varandra, hur ofta de inträffar, hur långvariga felen är och hur många brukare 
som drabbas har beräkningar av avbrottsrisk för respektive kommun genomförts. Risken uttrycks som 
antalet minuter per år som en genomsnittlig brukare förväntas bli utan vatten. Beräkningen av risken 
är baserat på samtliga händelser som ingår i leveranssäkerhetsmodellen, dvs. både frekventa men min-
dre omfattande händelser såsom rörbrott, till sällsynta men mycket allvarliga händelser som exempel-
vis att vattentäkten förorenas.

Eftersom avbrottsrisken är en sammanvägning av olika händelser så beskriver den en förväntad 
avbrottstid per år. I verkligheten kan detta motsvaras av flera år utan något avbrott alls men med en 
längre och allvarligare händelse. Om leveranssäkerhetsanalysen visar att t.ex. 5 % av brukarna i en 
kommun årligen drabbas av 6 timmars (360 min) leveransavbrott p.g.a. rörbrott, motsvarar detta en 
avbrottrisk på 18 min/år för genomsnittsbrukaren (5 % av 360 min). En sällsynt händelse som bedöms 
inträffa vart 100:e år men som orsakar leveransavbrott för 50 % av brukarna under 14 dagar, motsvarar 
en avbrottrisk på 100 min/år (0,5∙14∙24∙60/100). Den sammantagna årliga risken som beräknas med 
felträdsmetoden utgör således summan av många olika händelser och dess konsekvenser över en längre 
tid.

Utöver risken kan även information om sannolikheten för fel, felintensiteten (antalet felhändelser per 
år) och den förväntade längden på avbrotten beräknas med de framtagna felträdsmodellerna. I denna 
sammanställning fokuseras dock på avbrottsrisken. I Figur 24 presenteras dels den totala avbrottrisken 
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för respektive kommun och i Figur 25 presenteras medelvärdet uppdelat på råvatten, beredning och 
distribution. I beräkningarna som genomförts har hänsyn tagits till de osäkerheter som finns och därför 
presenteras utöver medelvärdet även 5- och 95-percentilerna för resultaten i Figur 24. Percentilerna 
illustrerar hur stora osäkerheter (spridning) som finns i resultatet. Den 5:e percentilen motsvarar t.ex. 
det värde som underskrids av 5 % och överskrids av 95 % av de framsimulerade värdena.

Observera att då Öckerö och Ale kommun saknar egen vattenproduktion används resultaten för Göte-
borg respektive Göteborg och Kungälv för dessa kommuner. Öckerö försörjs helt från Göteborg och Ale 
försörjs både från Göteborg och Kungälv.

Avbrottriskerna som illustreras i Figur 24 och Figur 25 skall inte användas för att göra en detaljerad 
jämförelse mellan de olika kommunerna. Det relevanta är istället att identifiera vilka faktorer som gör 
att vissa kommuner ligger på en lägre nivå än andra och vilka förutsättningar som orsakar en högre 
risknivå i vissa kommuner. Generellt kan det konstateras att lägst risknivå uppvisas i de kommuner 
som har reservvattentäkter eller goda förutsättningar för att vid behov försörjas från en annan kom-
mun. Det skall dock noteras att i de fall det finns en begränsning i den mängd vatten, eller det område 
som kan försörjas via leverans från annan kommun, blir risknivån inte så låg som den skulle kunna bli 
vid en heltäckande reservlösning. Kommunerna med högst risknivå saknar antingen reservvattentäkter 
och/eller så är möjligheten till reservförsörjning begränsad.

Lagnig av vattenläcka, Landvetter. Foto Härryda kommun.
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Figur 24. Den totala avbrottsrisken för respektive kommun vid tillfället för analysen, 2012.

Figur 25. Avbrottsrisk för respektive kommun vid tillfället för analysen, 2012, medelvärde för råvatten, beredning, distribution samt 
leveransen från annan kommun (endast för Partille som vid tillfället för analysen var beroende av leveransen från Göteborg för 
ordinarie försörjning).
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Resultaten i Figur 25 illustrerar vilken del av systemen som bidrar mest till den totala risknivån, dvs. 
var i systemet de händelser inträffar som medför den största risken. Det framgår av Figur 25 att det 
för vissa kommuner framförallt är händelser kopplade till råvattenförsörjningen som bidrar mest till 
den totala risknivån. En av anledningen till detta är att händelser tidigt i försörjningskedjan påverkar 
många brukare.

För vissa kommuner finns det uppsatta mål som säger hur snabbt olika åtgärder skall vara vidtagna 
för att hantera rörbrott. Mer generella leveranssäkerhetsmål är dock sällsynta men i Göteborg finns ett 
politiskt fastställt mål som säger att avbrottstiden för dricksvattenleveransen för den genomsnittlige 
brukaren skall vara mindre än 10 dygn på 100 år. Anledningen till att ett hundraårsperspektiv använts 
är att både frekvent förekommande och mycket sällsynta händelser skall tas med i resonemanget. Det 
uppsatta målet kan översättas till en acceptabel avbrottrisk motsvarande 144 min/år för genomsnitts-
brukaren. Om detta jämförs med risknivån som beräknats med felträdsmodellen för Göteborg erhålls 
en sannolikhet för att målet inte uppnås på 84 %. Det är alltså troligt att målet överskrids. Av denna 
anledning finns beslutade åtgärder för Göteborg som tillsammans med övriga åtgärder inom regionen 
analyserats och beskrivs nedan.

Leveranssäkerhetsmål i Göteborg kan inte direkt överföras till de andra kommunerna, men det visar på 
fördelen med ett uppsatt mål eftersom det blir lättare att utvärdera risknivån och avgöra om eventuella 
åtgärder är tillräckliga eller inte.

En av de stora nyttorna med den tillämpade metoden för leveranssäkerhetsanalys är möjligheten till att 
modellera effekten av olika åtgärder i systemet. Hänsyn tas till eventuella beroenden mellan kommu-
nerna och åtgärder i en kommun kan därför ge effekt även i en eller flera andra kommuner. Följande 
åtgärder har analyserats genom att inkludera dem i felträdsmodellen för respektive kommun:

Göteborg
Ökad kapacitet i de två vattenverken (beslutad åtgärd), vilket innebär att varje verk för sig kan produ-
cera upp till medelvattenbehovet (denna åtgärd påverkar även säkerheten i de kommuner som försörjs 
med vatten helt eller delvis från Göteborg).

Härryda
Förbättrad kapacitet i sammankopplingen med Mölndal (beslutad åtgärd), ny ledning (dubblering) till 
bl.a. Landvetter (beslutad åtgärd) samt nytt vattenverk (beslutad åtgärd), vilket innebär att respektive 
vattenverk klarar att producera hela dagens vattenbehov.

Kungsbacka
Ny sammankoppling med Mölndal (beslutad åtgärd) där vatten kan överföras åt båda håll samt ökad 
kapacitet i överföringen från Göteborg.

Mölndal
Ny sammankoppling med Kungsbacka (beslutad åtgärd) där vatten kan överföras åt båda håll samt 
förbättrad kapacitet i sammankopplingen med Härryda (beslutad åtgärd).

Partille
Nytt vattenverk (beslutad åtgärd) som klarar att producera tillräckligt med vatten för kommunens hela 
behov.

Tjörn
Sammankoppling med annan kommun (t.ex. Kungälv) för att få tillgång till en alternativ försörjning 
(eventuell framtida åtgärd, ej beslutad, som här analyserats med konservativa antaganden).
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I Figur 26 presenteras den slutgiltiga riskbilden efter det att samtliga beslutade och möjliga framtida 
(men ej beslutade) åtgärder genomförts. Observera att för de kommuner där det inte finns några åt-
gärder beslutade eller planerade så presenteras dagens risknivå. Resultaten visar att samtliga åtgärder 
har en markant effekt på avbrottsrisken. Vissa åtgärder ger effekt i flera kommuner. Den nya samman-
kopplingen mellan Mölndal och Kungsbacka medför att risknivån sjunker i båda kommunerna, men 
effekten är dock störst i Kungsbacka. Den beslutade kapacitetsökningen i Göteborg har en positiv effekt 
på risknivån i såväl Göteborg som de kommuner som i olika omfattning försörjs, eller vid behov kan 
försörjas, från Göteborg.

Sammantaget visar resultaten från leveranssäkerhetsanalysen att avbrottrisken idag varierar mellan 
kommunerna beroende på bl.a. vilken tillgång till reservförsörjning som finns. Såväl de beslutade som 
möjliga framtida åtgärder kan få en mycket positiv effekt på avbrottsrisken. Det gäller dock att de bero-
enden som finns beaktas och att t.ex. reservförsörjningen har tillräcklig kapacitet.

Figur 26. Avbrottsrisk för respektive kommun efter samtliga beslutade och planerade åtgärder, medelvärde för råvatten, beredning 
och distribution samt leverans från annan kommun (endast för Partille som vid tillfället för analysen var beroende av leveransen 
från Göteborg för ordinarie försörjning)
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8.3 Riskbedömning av vatten- 
resurser i Göteborgsregionen
De vattenresurser som har identifierats i kapitel 5 utgör idag eller i framtiden möjliga råvatten för 
dricksvattenproduktion för en eller flera av Göteborgsregionens kommuner. Av förklarliga skäl skiljer 
sig förutsättningarna att utnyttja de olika vattenresurserna väsentligen åt, både beroende på tillgänglig 
kvantitet och kvalitet, men även utifrån de risker som vattenresursen är utsatt för. Eftersom riskac-
ceptansen kan variera över tiden beroende på de förutsättningar som råder vid ett visst tillfälle och det 
vattenbehov som finns just då, har inget urval av vattenresurser baserat på risknivån gjorts i kapitel 5.
Utgående från identifierade vattenresurser i kapitel 5 har i detta avsnitt en kvalitativ riskbedömning av 
både yt- och grundvattenresurser gjorts från kartmaterial, tillgängliga riskanalyser eller liknande, samt 
med hjälp av personal inom de olika kommunernas VA-organisationer. Värderingen av risker har gjorts 
med följande uppdelning:

1. Vattentäkter inom Göteborgsregionen, uppdelade på ytvattenverk, grundvattenverk och verk base-
rade på konstgjord infiltration (Tabell 16).

2. Potentiella ytvattenresurser (sjöar) inom eller nära Göteborgsregionen, som kan ha betydelse för 
framtida vattenförsörjning (Tabell 17). Tabellen överlappar till viss del med Tabell 16.

3. Potentiella ytvattenresurser (vattendrag) inom eller nära Göteborgsregionen, som kan ha betydelse 
för framtida vattenförsörjning (Tabell 18). Tabellen överlappar till viss del med Tabell 16.

4. Grundvattenmagasin inom eller nära Göteborgsregionen, som kan ha betydelse för framtida vat-
tenförsörjning (Tabell 19). Tabellen överlappar till viss del med Tabell 16.

De risker som har värderats baseras i huvudsak på de områden som beskrivits i kapitel 7:

• Bebyggelse och avlopp/dagvatten
• Transporter
• Materialtäkter
• Jord och skogsbruk
• Förorenade områden
• Miljöfarlig verksamhet
• Klimateffekter, nederbörd, temperatur och översvämningar
• Klimateffekter, ras och skred
• Mikrobiologi
• Övriga risker, som inte tydligt faller inom ovanstående punkter.

Riskvärderingen har gjorts i en grov kvalitativ skala med Orange = hög risk, Gul = måttlig risk och Grön 
= låg risk för påverkan. Tanken med riskvärderingen är att tabellerna på ett översiktligt sätt ska kunna 
åskådliggöra skillnaderna i risker vattenresurserna emellan. Någon viktning mellan de olika riskområ-
dena har därför inte genomförts eftersom underlaget har bedömts vara för knapphändigt för att göra 
detta på ett rättvisande sätt. För mer detaljerade beräkningar och kvantitativa mått på risker hänvisas i 
stället till avsnitt 8.2.

I tabellerna över potentiella vattenresurser har även uttagsmöjligheter angetts. För ytvattenresurser har 
medelvattenflöde (MQ) och medellågvattenflöde (MLQ) angetts, som stöd för att kunna bedöma resur-
sens potential. För grundvattenmagasinen har SGU:s bedömning av naturlig kapacitet angetts tillsam-
mans med information från eventuella detaljundersökningar. Om denna siffra är angiven med kursiv 
stil syftar det på kapacitet med konstgjord infiltration. Tabellerna utgör underlag för bedömning av 
vattenresurser prioriterade för regionens framtida vattenförsörjning. Prioriteringen görs i avsnitt 9.2.
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Tabell 16. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på vattenresurser i Göteborgsregionen som utnyttjas för vattenförsörjning. 
Orange=hög risk, Gul=måttlig risk och Grön=låg risk för påverkan.
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1 Stora Hällungen 830 90

1/2 Store-Väktor 400 20

2 Öresjö 1080 160

2 Vanderydsvattnet 1340 130

2 Gravlången 420 10

2 Surtesjön 90 0

3 Mjörn 15800 4440

3 Anten 3020 540

3 Ömmern 1740 210

3 L. & St. Färgen 910 70

3 Sävelången 18900 5290

3 Aspen 20700 5780

3 Store-Nären 320 10

3 Ören 650 30

3 Uspen 310 20

3 Tinnsjön 120 0

3 Hälsingen 100 0

3 Stora Stamsjön 220 10 VISS

3 Öxsjön 60 0 VISS

3/4 Stora Härsjön 420 10

3/4 Stora Sturven 50 0

3/4 Stora Kåsjön 100 0

4 Västra Nedsjön 960 100

4 Nordsjön 380 30

4 Landvettersjön 3190 300

4 Västra Ingsjön 1830 180

4 Rådasjön 3700 350

4 Stora Delsjön 190 0 Älvv.

4 Hornasjön 60 0

4 Yxsjön 190 10

4 Östersjön 260 10

4 Finnsjön 150 10

4 Östra Nedsjön 680 70

4 Östra Ingsjön 910 70

4 Töllsjön 1180 100

5 Lygnern 10400 2260

5 Stensjö 13400 2290

5 Skärsjön 100 10 VISS

Tabell 17. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på potentiella ytvattenresurser (sjöar) i Göteborgsregionen. Orange=hög risk för 
påverkan, Gul=måttlig risk för påverkan och Grön=Låg risk för påverkan. För sjöar har materialtäkter uteslutits som enskild påverkan 
eftersom de i allmänhet bedöms utgöra låg risk och i stället faller under samlingsbegreppet miljöfarlig verksamhet.

Vattenresurs, Sjö Värdering av risker

Referenser - se nästa sida
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Referenser Tabell 17 (föregående sida)
¹ Mikrobiologi specificeras som en särskild risk även om denna till stor del är kopplad till flera avföroreningskällorna 
tillsammans med klimateffekter.
²VISS = Bedömd risk i VISS att vattenresursen inte uppnår god ekologisk eller kemisk status 2015

Vattenresurs Värdering av risker

St
rå

k

Va
tt

en
re

su
rs

en
s 

na
m

n

Uttagsmöjlighet

Be
by

gg
el

se
 o

ch
 a

vl
op

p/
da

g-
va

tt
en

Tr
an

sp
or

te
r

M
at

er
ia

ltä
kt

er

Jo
rd

br
uk

 o
ch

 s
ko

gs
br

uk

Fö
ro

re
na

de
 

om
rå

de
n

M
ilj

öf
ar

lig
 

ve
rk

sa
m

he
t

Kl
im

at
eff

ek
te

r, 
ne

de
rb

., 
öv

er
sv

.

Kl
im

at
eff

ek
te

r, 
ra

s 
oc

h 
sk

re
d

M
ik

ro
bi

ol
og

i1

Öv
rig

a 
ris

ke
r2

M
Q 

(l
/s

)

M
LQ

 (l
/s

)

2 Göta älv: 

Lilla Edet 564*103 172*103

Kungälv 572*103 186*103

Ovan Lärjeån 162*103 110*103 Salt

3 Lärjeån:

Nedan St Lövsjön 310 20

Lärjeholm 2070 120

3 Säveån:

Mellbyån/Gräfsnäs 1220 120

Alingsås 9860 1120

Lerum 19600 5390

Jonsered 20800 5780

4 Mölndalsån:

Hindås-Rya hed 1120 130

Landvetter 2750 250

Göteborg 4660 410

5 Kungsbackaån:

Lindomeån/Hällesåker 2950 290

Kungsbacka 6080 510

4/5 Rolfsån:

Nolån/Bollebygd 3910 350

Storån/Rävlanda 6170 560

Mynningen i havet 13900 2350

Tabell 18. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på potentiella ytvattenresurser (vattendrag) i Göteborgsregionen. 
Orange=hög risk för påverkan, Gul=måttlig risk för påverkan och Grön=Låg risk för påverkan.

¹ Mikrobiologi specificeras som en särskild risk även om denna till stor del är kopplad till flera avföroreningskällorna 
tillsammans med klimateffekter.
² Saltvattenpåverkan kan vara en risk i nedre delarna av Göta älv.
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Vattenresurs Värdering av risker
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 1

1 Dösebacka 25-125 100

1 Lysegården 5-25 40

1 Sköllunga (Ucklum) 5-25

2 Maen-Dunnebacka 5-25

3 Gråbodeltat 25-125 1000

3 Kollanda 25-125

3 Östaddeltat 5-25 1000

3 Ålanda 5-25 >100

3 Sollebrunn-Gräfsnäs 5-25

3 Jonsered 5-25 25-50

3 Uspen-Lensjön 5-25

3 Skallsjödeltat 5-25

3 Hol 1-5

3 Siene-Algutstorp 5-25 >50

4 Kallebäck 5-25

4 Rya Hed 5-25 75

4 Hindås 5-25

4 Rävlanda 5-25

4 Bollebygd 5-25

4 Töllsjö 5-25

4 Hällingsjö 5-25

5 Lindome 5-25

5 Hällesåker 1-5

5 Fjärås Bräcka 5-25 250

- Guthult/Strätered 5-25

- Hajom 5-25

- Örbydeltat 5-25

- Fritsla 5-25

Tabell 19. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på potentiella grundvattenresurser i Göteborgsregionen. Orange=hög risk för 
påverkan, Gul=måttlig risk för påverkan och Grön=Låg risk för påverkan.

¹ Kursiva siffror anger uttagsmöjligheter med utnyttjande av konstgjord eller inducerad infiltration i
de falldetta har utretts.
² Mikrobiologi specificeras som en särskild risk även om denna till stor del är kopplad till flera avföroreningskällorna 
tillsammans med klimateffekter.
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8.4 Riskbedömning av vatten- 
resurser utanför Göteborgsregionen
I tabellerna nedan ges en kvalitativ riskbedömning av aktuella yt- och grundvatten resurser på större 
avstånd från Göteborgsregionen.

Vattenresurs Värdering av risker
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Vänern 518*103 115*103 Värdering genomförs inte eftersom riskerna varierar från plats 
till plats i en så stor sjö som Vänern eller Vättern. Övergripande 
bedöms dock såväl Vänern som Vättern ha goda förutsättningar 
att utgöra ett bra råvatten för drickvattenproduktion.

Vättern 39*103 1*103

Bolmen 19*103 0

¹ Mikrobiologi specificeras som en särskild risk även om denna till stor del är kopplad till flera av föroreningskällorna 
tillsammans med klimateffekter.

Tabell 20. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på potentiella ytvattenresurser utanför Göteborgsregionen. Röd=hög risk för 
påverkan, Gul=måttlig risk för påverkan och Grön=Låg risk för påverkan. För sjöar har materialtäkter uteslutits som enskild påver-
kan eftersom de i allmänhet bedöms utgöra låg risk och i stället faller under samlingsbegreppet miljöfarlig verksamhet.
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Vattenresurs Värdering av risker
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Gislaved >125

N Unnaryd/Bottnaryd 25-125

Nittorp/Dalstorp 25-125

Ödskölts moar 25-125

Sennan >125

Rångedala/Varnum 25-125 400

Värnamo/Lagandalen >125

Hökensås 25-125

Simlångsdalen 25-125

Tabell 21. Kvalitativ bedömning av risk för påverkan på potentiella grundvattenresurser utanför Göteborgsregionen. Röd=hög risk för 
påverkan, Gul=måttlig risk för påverkan och Grön=Låg risk för påverkan.

¹ Kursiva siffror anger uttagsmöjligheter med utnyttjande av konstgjord eller inducerad infiltration i de fall detta har 
utretts.
² Mikrobiologi specificeras som en särskild risk även om denna till stor del är kopplad till flera av föroreningskällorna 
tillsammans med klimateffekter. 
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Planens mål och genomförande

9. Scenarier och prioriterade 
vattenresurser
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9.1 Scenarier och analyser
Framtagande av scenarier och analys av hur de förväntas påverka vattenförsörjningen kan utgöra ett 
viktigt underlag då långsiktiga planer för vattenförsörjningen utarbetas. Framtida scenarier kan både 
innehålla ändrade förutsättningar för vattenförsörjningen (t.ex. vattenkvalitet och vattenbehov) och 
förändringar av försörjningssystemet (t.ex. ny vattentäkt eller förändringar i beredningsprocesserna). I 
den regionala risk- och sårbarhetsanalys som genomförts för GR-kommunerna av Lindhe m.fl. (2013), 
och vars resultat även presenteras i denna rapport, har effekten av framförallt förändringar i systemen 
modellerats men ytterligare scenarier skulle kunna analyseras.

Med hjälp av barriäranalyser skulle man t.ex. kunna undersöka vilken effekt en försämrad råvattenkva-
litet skulle få på resultaten. Kravet på barriärhöjd skulle kunna justeras genom att en sämre kvalitets-
klass väljs för råvattnet, vilket leder till ett högre krav på log-avskiljning. En annan fråga är hur barri-
ärernas effekt (avskiljning/avdödning) påverkas av t.ex. förändrad vattenkvalitet. I barriäranalyserna 
har hittills effekten av förändringar i beredningsprocesserna analyserats för att se hur det påverkar 
barriärernas effektivitet.

Även i leveranssäkerhetsanalyserna har effekten av olika åtgärder analyserats, t.ex. nya sammankopp-
lingar mellan kommunerna och/eller tillgång till nya vattentäkter. Majoriteten av de förändringar som 
analyserats är sådana som är beslutade eller undersöks av kommunerna, men även andra förändringar 
har analyserats för att visa på nyttan av tillgången till olika reserver.

För Lerums kommun har det exempelvis analyserats hur avbrottsrisken förändras om Skallsjö grund-
vattentäkt inte är i drift och för Lilla Edets kommun har effekten av en hypotetisk reserv (vattentäkt 
eller försörjning från annan kommun) analyserats. Även andra förändringar kan analyseras med hjälp 
av de leveranssäkerhetsmodeller som utvecklats för kommunerna. Åtgärder som tämligen enkelt kan 
analyseras är tillgången till någon typ av reservförsörjning (till en eller flera kommuner) som kan 
utnyttjas då den ordinarie vattentäkten inte kan användas eller då det uppstår fel i beredningen och 
vatten inte kan levereras ut på nätet.

Vid en geografisk betraktelse av Göteborgsregionens vattenförsörjning framgår det att det går att grup-
pera kommunerna i ”vattenkluster”, där samverkansvinsterna är särskilt stora. Exempel på ”vattenk-
luster” är kommunerna Mölndal-Härryda-Kungsbacka, som redan idag har ett nära samarbete kring 
vattenöverföringar. Ett annat möjligt ”vattenkluster” är området Tjörn-Stenungsund-Lilla Edet, där 
samordning mellankommunalt av vattenförsörjningen skulle kunna ha fördelar. Göteborg har med sin 
centrala placering i regionen och stora vattenförsörjningskapacitet en alldeles särskild roll, men kan 
ur ett mellankommunalt perspektiv ändå sägas ha en närmare vattenkoppling till Partille, Mölndal, 
Härryda, Kungälv, Ale och Öckerö.

Med leveranssäkerhetsmodellen utarbetad inom ramen för den regionala risk- och sårbarhetsanalysen 
som genomförts för GR-kommunerna skulle även olika mellankommunala ”vattenkluster” kunna mo-
delleras i syfte att optimera överföringar och optimera vattenförsörjningens säkerhet.
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9.2 Prioriterade vattenresurser
Prioritering av vattenresurser av särskild betydelse för regionens framtida dricksvattenförsörjning har 
gjorts utifrån den information som sammanställts i tidigare avsnitt, dels avseende hur vattenförsörj-
ningen ser ut idag, dels avseende vattenbehov, risk- och sårbarhetsanalys och framtida scenarier. Prio-
riteringen görs inte bara efter en enskild vattenresurs storlek/kapacitet att försörja hela regionen utan 
ses i förhållande till befolkningens utbredning och därmed behovet i skilda delar av regionen. Därmed 
kan även en samling av mindre vattenresurser vara av lokalt intresse och därmed behöva prioriteras. 
Dessutom skapas ett säkrare och mindre sårbart system om vattenförsörjningen kan baseras på flera 
typer och storlek på råvattenresurser än på ett fåtal för hela regionen.

Först och främst måste de vattenresurser som redan idag används för huvudvattentäkter och reservvat-
tentäkter inom regionen prioriteras. Därefter är det viktigt att lyfta fram grundvattenmagasinens värde 
i kombination med lämpliga ytvatten för möjlighet till konstgjord infiltration. Grundvattenmagasinen 
utgör en mycket viktig del i den framtida vattenförsörjningen inom regionen eftersom riskerna, främst 
till följd av klimatförändringar, väntas bli mer påtagliga för vattenkvaliteten i våra ytvatten. När det 
gäller ytvatten prioriteras sjöar i allmänhet framför rinnande vattendrag eftersom vattnets uppehålls-
tid i sjöar möjliggör retention och minskade halter av föroreningar samtidigt som anpassning av uttag 
under torrperioder är lättare att göra i en sjö med en viss magasinsvolym.

Nedan ges en prioritering och ett resonemang kring motiv för prioritering av vattenresurser av särskild 
betydelse för dricksvattenförsörjningen i vart och ett av regionens fem huvudstråk. Det sjätte stråket, 
kustzonen, kan inte betraktas som ett gemensamt stråk avseende vattenresurser annat än att samtliga 
kustzonskommuner är beroende av andra för att klara dricksvattenförsörjningen. Marstrand-Tjörn 
hanteras därför ihop med Kungälv och Stenungsund i stråk 1, Öckerö hanteras som en del av Göteborg 
på grund av nuvarande distributionssystem och Särö-Onsala hanteras ihop med Kungsbacka i stråk 5.

Göteborg – Kungälv – Kode – Stenungsund inkl Marstrand – Tjörn 
(längs Bohusbanan)

1

För detta stråk, inklusive Tjörn, är Stora Hällungen av allra största vikt för dricksvattenförsörjning-
en. Stora Hällungen är den enda större ytvattenresurs som finns i detta område och trycket på den är 
stor eftersom vattenuttag sker från fler håll än det kommunala. Grundvattenförekomsterna vid Uck-
lum-Sköllunga utnyttjas idag i liten skala men kapaciteten bedöms tillsammans med Huveröd strax 
norr därom vara tillräckligt stor för att vara av betydelse för Stenungsunds vattenförsörjning. Grund-
vattenförekomsterna är dock påverkade av grustäktsverksamhet.

Ett intressant alternativ till gemensam reservvattenförsörjning för Stenungsund/Tjörn, tillsammans 
med Lilla Edet, är en eventuell anläggning med konstgjord infiltration baserad på sjön Store-Väktor 
i kombination med grundvattenförekomsterna vid Maen-Dunnebacka och eventuellt Backamo. Sto-
re-Väktor bedöms ha tillräckligt stor kapacitet som råvatten för infiltration, samtidigt som risken för 
påverkan bedöms som låg. Vidare undersökningar behövs dock för att kunna värdera kapacitet på en 
sådan lösning.

Det finns även en samling mindre sjöar i de östra delarna av Stenungsunds kommun som sammanlagt 
kan ha potential att utgöra reservvattentäkter till Stenungsund och Kungälv. Fördelen med dessa min-
dre sjöar är att de ligger i ett område med förhållandevis låg risk för påverkan; långt ifrån bebyggelse, 
transporter, förorenade områden mm. Det är dock en nackdel att stråkets vattenresurser till stor del 
ligger långt ifrån stråkets befolkningscentra.
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Göteborg – Älvängen – Lödöse – Lilla Edet  
(längs Göta älv och Norge/Vänerbanan)

2

Detta stråk domineras av Göta älv, vilket också är regionens i särklass viktigaste och högst prioriterade 
vattenresurs för dricksvattenproduktion. I stråkets södra delar strax norr om Kungälv finns två vik-
tiga grundvattenförekomster, Dösebacka och Lysegården, varav Lysegården utnyttjas av Kungälv för 
vattenförsörjning och Dösebacka för reservvattentäkt. Båda vattentäkterna är beroende av konstgjord 
infiltration med råvatten från Göta älv respektive Drypesjön/Vallerån.

Precis som för stråk 1 gäller att befolkningscentra i stråk 2 och stråkets vattenresurser, med undantag 
av Göta älv, ligger relativt långt ifrån varandra, vilket är positivt med hänsyn till risker men negativt 
avseende anläggningskostnader. Sjön Store-Väktor i kombination med grundvattenförekomsterna vid 
Maen-Dunnebacka och eventuellt Backamo utgör prioriterade vattenresurser eftersom de kan utgöra 
ett alternativ i bl.a. Lilla Edets framtida dricksvattenförsörjning.

Även Öresjö utgör ett intressant alternativ som gemensam framtida vattentäkt för Lilla Edet och Troll-
hättan. Sjön Gravlången är stor och ligger strategiskt relativt bra i förhållande till Lilla Edet, men här 
finns inte möjligheter till en kombination med grundvattenmagasin för konstgjord infiltration.

Göteborg – Lerum – Alingsås (längs Västra stambanan),  
samt stråket Gråbo – Sjövik – Sollebrunn

3

I detta stråk finns gott om vattenresurser av tillräcklig kapacitet och med strategiskt läge i förhållande 
till stråkets befolkningscentra. Störst och högst prioriterade är sjöarna Mjörn och Anten, förutom de 
vattenresurser som redan används som vattentäkter. Både Mjörn och Anten bedöms dock vara utsatta 
för höga risker i form av bebyggelse, transporter, jordbruk mm. Trots det är de av stort intresse för 
regionens vattenförsörjning eftersom de tillsammans med de närliggande grundvattenmagasinen vid 
framförallt Gråbo, Östad, Kollanda och Ålanda, bedöms kunna stå för en betydande del av regionens 
vattenförsörjning och utgöra en viktig reserv/ersättning till Göta älv.

Inom detta stråk återfinns även Lärjeåsystemet med Vättlefjällssjöarna, där vattendom från 1950 
finns för uttag av 1,75 m³/s till Göteborg. Lärjeåsystemet kan också vara intressant i kombination med 
vattenresurser i övriga delar av detta stråk. Kvalitets- och kvantitetsaspekter har dock tidigare indikerat 
att själva Lärjeån kan ha vissa brister. Med hänsyn till höga naturvärden och begränsad kapacitet så 
bedöms det dock endast aktuellt att även fortsättningsvis nyttja Lärjeåsystemet som nödlägesreserv och 
inte för planerade uttag.

Tillsammans utgör grundvatten- och ytvattenresurserna i detta stråk en mycket viktig del i att skapa 
redundans i det regionala vattenförsörjningssystemet på sikt.

Övriga ytvatten av särskild betydelse i stråket är Sandsjön–Hornasjön–Stora Härsjön som reservvatten 
till Öxsjöverket, som utgör Lerums huvudvattenförsörjning. Sjöarna bedöms ha tillräckliga möjligheter 
för uttag av reservvatten, närhet till vattenverk och låg risknivå. Även Uspen, tillsammans med grund-
vattenmagasinet Uspen-Lensjön kan vara av betydelse för vattenförsörjningen lokalt.

Vid Jonsered finns en äldre grundvattentäkt i en isälvsavlagring vid västra änden av sjön Aspen. Vat-
tentäkten är relativt riskutsatt från väg och järnväg, men har med inducering från Aspen god kapacitet 
och kan därför fungera väl som reservvattentäkt i Partilles vattenförsörjning.
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Göteborg – Landvetter – Härryda – Hindås  
(längs Kust till kustbanan)

4

Även i detta stråk finns relativt gott om vattenresurser av tillräcklig kapacitet och med bra läge i förhål-
lande till stråkets befolkningscentra.

Längs Mölndalsåns dalgång finns betydande grundvattentillgångar i form av framförallt grundvatten-
magasinen Rya Hed och Hindås (Grönhult). Dessa bedöms ha potential att utnyttjas för kommunal 
vattenförsörjning framtiden, men är samtidigt relativt riskutsatta från väg, järnväg och bebyggelse. I 
utkanten av stråket finns grundvattenmagasinen i Hällingsjö och Rävlanda vilka har begränsad kapaci-
tet, men av betydelse för den lokala vattenförsörjningen.

Förutom de vattenresurser som redan används som vattentäkter är de prioriterade ytvattenresurserna 
inom stråket längs Mölndalsån:

• Sandsjön–Hornasjön–Stora Härsjön som reservvatten till Öxsjöverket i stråk 3.
• Västra Nedsjön, eventuellt också för konstgjord infiltration i Rya hed respektive Hindås (Grön-

hult). Västra Nedsjön bedöms ha hög kapacitet, men den är utsatt för höga risker avseende bebyg-
gelse och transporter. Sjön är planerad som ny huvudvattentäkt för delar av Härryda kommun.

• Nordsjön–Östersjön som möjligt reservvatten till Finnsjön. Sjöarna bedöms ha tillräckliga möjlig-
heter för uttag av reservvatten, närhet till vattenverk och låg risknivå.

Göteborg – Lindome – Kungsbacka – Åsa  
(längs Västkustbanan)

5

Den enskilt viktigaste vattenresursen i detta stråk är Lygnern tillsammans med Fjärås Bräcka. Få 
alternativa råvattenresurser finns i detta stråk. Stensjö ligger nedströms Lygnern och är på grund av 
sitt läge inte lämplig som reservvatten till Lygnern. I övrigt finns Skärsjön ca 5 km sydost om Fjärås, 
som eventuellt kan ha betydelse som råvattenreserv för Kungsbacka eftersom den ligger inom ett annat 
avrinningsområde än Lygnern och avvattnas söderut mot Löftaån som rinner ut i Frillesås. Dock är 
Skärsjön en okalkad referenssjö och därmed drabbad av försurning. Kungsbacka kommun pekar även 
ut Stora Horredssjön som en prioriterad vattenresurs för framtida vattenförsörjning (Vattenförsörj-
ningsplan för Kungsbacka kommun, 2015)

Förutom Fjärås Bräcka vid Lygnerns västra ände finns det längs detta stråk begränsat med grundvat-
tenförekomster av värde för dricksvattenförsörjning. Vid Lindome finns dock en grundvattenförekomst 
med två äldre vattentäkter; Sintorp och Dvärred. Sintorps grundvattentäkt användes fram till 2005 och 
är under utredning för att eventuellt åter tas i bruk. Vattendomen medger ett uttag av ca 15 l/s. Inom 
samma grundvattenförekomst finns även en äldre industrivattentäkt som även använts för kommunal 
vattenförsörjning, Dvärreds vattentäkt. Kapaciteten bedöms till ca 14 l/s, men vattendom saknas⁴³.

⁴³ Vattenförsörjningsplan Mölndals stad, Norconsult, 2010.
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9.3 Sammanfattande bedömning
Vattenresurser av särskild betydelse för säkerheten i Göteborgsregionens dricksvattenförsörjning varie-
rar i storlek från större ytvatten eller grundvattenmagasin till mindre vattenresurser, vilka ändå kan ha 
betydelse lokalt i del av regionen. De prioriterade vattenresurserna har här indelats i tre kategorier; (1) 
av regional betydelse (för hela regionen), (2) av mellankommunal betydelse (för delar av regionen, t.ex. 
en grupp av kommuner) och (3) lokal betydelse (för enskild kommun eller del av kommun).

Någon indelning i förslag till användning av vattenresursen, som huvud- eller reservvattentäkt har inte 
gjorts eftersom det viktigaste är att bygga upp redundans i vattenförsörjningssystemet och på så sätt 
öka leveranssäkerheten. Det kan också vara aktuellt att använda någon av vattentillgångarna som al-
ternativ råvattentäkt till samma vattenverk och inte nödvändigtvis som en separat vattentäkt med eget 
vattenverk.

Följande vattenresurser får betraktas ha en sådan betydelse att de bör vara föremål för särskild hänsyn i 
samhällsplaneringen, säkerställas skydd mot exploatering för andra ändamål och skyddas mot förore-
ningsrisker. I sammanställningen återfinns också vattenresurser som idag delvis utnyttjas för vatten-
försörjning, men som bedöms ha en outnyttjad kapacitet av väsentlig betydelse. De vattenresurser som 
pekas ut nedan ligger helt eller till väsentlig del inom regionens gränser.

Regional betydelse
• Göta älv
• Mjörn-Anten, tillsammans med isälvsavlagringarna Gråbo, Östad, Kollanda och Ålanda, i ett  

system baserat på ytvatten, konstgjord infiltration, naturligt grundvatten eller kombinationer  
av dessa.

• Lygnern, inklusive Fjärås Bräcka.
• Lärjeåsystemet, inklusive Vättlefjällssjöarna, eventuellt tillsammans med Mjörn-Antern, enligt 

ovan.

Mellankommunal betydelse
• Stora Hällungen, eventuellt tillsammans med grundvattenmagasinen vid Ucklum och Huveröd.
• Grundvattenmagasinen vid Maen, Dunnebacka och eventuellt Backamo, tillsammans med sjön 

Store-Väktor för konstgjord infiltration.
• Mölndalsåns dalgång med Västra Nedsjön och grundvattenmagasinen vid Hindås och Rya Hed.
• Lysegården och Dösebacka, i båda fall som lösningar baserade på konstgjord infiltration.
• Stora Färgen och Ömmern
• Stora Horredssjön (Vattenförsörjningsplan för Kungsbacka, 2015)

Lokal betydelse
• Sandsjön, Hornasjön och Stora Härsjön, för utnyttjande av Lerum eller Härryda kommun.
• Nordsjön-Östersjön, för utnyttjande av Härryda eller Mölndals kommun
• Öresjö, för utnyttjande av Lilla Edet

Göta älv kommer naturligtvis fortsättningsvis att vara regionens viktigaste råvattentäkt, både för Gö-
teborg och för kommuner uppströms (Lilla Edet och Kungälv). Det är viktigt att det arbete som pågår 
kring älven avseende skydd och olika former av uppströmsarbete fortsätter att ge förutsättningar för att 
älvens roll i dricksvattensäkerheten ska bibehållas. Särskilt angeläget är det med klimatanpassningsåt-
gärder längs älven. 
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Sjöarna Lygnern och Mjörn i Rolfsåns respektive Säveåns avrinningsområden utgör på grund av sin 
storlek särskilt viktiga vattentillgångar av regional betydelse, som alternativ eller komplement till Göta 
älv. Lygnern måste anses särskilt intressant på grund av den låga befolkningstätheten i tillrinningsom-
rådet (se vidare i avsnitt 5.6) och den goda råvattenkvalitet som då kan förväntas bibehållas.

Utanför regionen finns både yt- och grundvattenresurser, som kan ha betydelse både regionalt och mel-
lankommunalt för säkerheten i dricksvattenförsörjningen inom regionen. Exempel på vattenresurser av 
intresse nära regionen är framförallt de större grundvattenmagasinen sydväst om Vårgårda och kring 
Bollebygd.

På längre avstånd finns både stora grundvattenmagasin med mycket hög kapacitet (t.ex. Hökensås, 
Gislaved och Värnamo) eller ytvatten från stora sjöar som Vänern, Vättern eller Bolmen.

Mot bakgrund av de analyser som gjorts i denna regionala vattenförsörjningsplan bedöms dock förut-
sättningarna vara goda att skapa leveranssäkerhet med de vattenresurser som finns inom eller på nära 
avstånd till regionen.

Göta älv vid Trollhättan. Foto Olof Bergstedt.
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Göteborg
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Figur 27. Prioriterade vattenresurser i regionen i förhållande till tätorternas läge. Se figur 12 och 13 för namn på vattenresurserna.
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Avrinningsområde
Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas till samma vattendrag.

Grundvattenmagasin
En avgränsad grundvattenförande geologisk bildning.

MKN
Miljökvalitetsnorm. Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster.

Nödvatten
Alternativt vatten i en nödsituation.

Redundans
Upprätthållande av systemets prestationsförmåga när enstaka komponenter fallerar, t.ex. tillgång till 
ett alternativt vattenverk och/eller tillgång till ett alternativt råvatten

Reservvatten
Alternativt råvatten i en situation då den ordinarie råvattentillgången är begränsad eller helt uteblir.

Råvatten
Det naturliga vatten som används för att producera livsmedlet dricksvatten.

Vattendrag
Strömmande vatten; t.ex. älv, å, bäck.

Vattenförekomst
Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Havsområde, sjö, del av sjö, ett vattendrag, del av 
vattendrag eller en eller flera grundvattenmagasin.

Vattenförsörjning
De system som används för att förse ett samhälle med vatten. Kan ha sin grund i olika behov, t.ex. 
dricksvatten, industriellt vatten, bevattning inom jordbruket osv. I vattenförsörjningsplanen avses 
endast dricksvattenförsörjning.

Vattenresurs
Vatten i sjö, vattendrag eller grundvattenmagasin som kan användas för produktion av dricksvatten.

Vattentäkt
Bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning (11 kap. 5§ 
MB). I vattenförsörjningsplanen avses endast vattentäkter för dricksvattenförsörjning, dvs. sjö, vatten-
drag eller grundvattenmagasin som används för uttag av råvatten för produktion av dricksvatten.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förord 

Havs- och vattenmyndigheten är vägledande myndighet för arbetet med vattenskyddsområden i 

enlighet med 2 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

Vägledningsansvaret omfattar frågeställningar kopplade till inrättande av nya 

vattenskyddsområden, omarbetning av äldre vattenskyddsområden samt i viss mån även 

tillämpningen av redan fastställda skyddsföreskrifter. Därtill har myndigheten ett 

tillsynsvägledningsansvar för tillsynsfrågor som uppkommer inom området i enlighet med 3 kap. 5 

§ punkt 2 miljötillsynsförordning (2011:13). 

Det här är en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som innehåller myndighetens 

slutsatser och ställningstaganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas. 

Vägledningen riktar sig till myndigheter, enskilda och näringsidkare. Denna vägledning omfattar 

framför allt frågeställningar om inrättande, förvaltning och upphävande av vattenskyddsområden 

enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808). Vägledningen ger en beskrivning av roller och ansvar för 

inblandade aktörer, rekommendationer kring innehållet i ansökan och råd om handläggningen 

hos den beslutande myndigheten.  

Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp på Havs- och vattenmyndigheten. En 

referensgrupp bestående av representanter från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, 

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner, Svenskt 

vatten, Lantbrukarnas riksförbund, Skogsindustrierna och Chalmers tekniska högskola (Dricks - 

ramprogram för dricksvattenforskning). Vägledningen skickades på remiss och många 

synpunkter inkom. Havs- och vattenmyndigheten tackar referensgruppen samt alla som bidragit 

med inskickade synpunkter. 

Kompletterande till denna vägledning finns sedan tidigare rapporter inom olika sakområden 

kopplat till vattenskydd samt regeringsavgöranden och domar publicerat på Havs- och 

vattenmyndighetens webbplats. 

 

Johan Kling, Göteborg den 1 februari 2021   
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Sammanfattning 

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och 

naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs. Samhällsutvecklingen och 

klimatförändringar skapar utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Samtidigt som 

vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvalitet och minska 

tillgången till sötvattenresurser.  

Vattenskyddsområden med särskilda markreglerande bestämmelser kan inrättas i syfte att 

skydda det vatten som ska användas för dricksvattenproduktion. Vattenskyddsföreskrifterna 

kompletterar och skärper vid behov den grundläggande miljölagstiftningen.  

Syftet med vattenskyddsföreskrifterna kan vara att hantera identifierade risker för vattenresurser 

eller att förebygga att problem uppstår. Det är viktigt att beslut om vattenskyddsområde och 

föreskrifter grundar sig på platsspecifika förutsättningar och att skyddsföreskrifter är lokalt 

anpassade.  

Skyddsföreskrifter ska utformas och preciseras så att det inte råder några tveksamheter om vad 

den innefattar och vad som krävs för att den ska kunna efterlevas. Det är viktigt att alla, såväl 

mark- och sakägare som prövnings- och tillsynsmyndighet, förstår innebörden av 

bestämmelserna. 

Denna publikation omfattar i huvudsak en beskrivning av och vägledning om hur 

vattenskyddsområden för dricksvattenresurser kan inrättas, förvaltas och upphävas. 

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden. 

Förändringar jämfört med tidigare handbok är exempelvis att det inte längre finns allmänna råd 

som föreslår föreskrifter som bör användas. I vägledningen föreslås istället ett systematiskt 

arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt vattenskyddsområde.  

Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, det vill säga att 

risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från riskbedömningen bör ligga 

till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av vattenskyddsområdet samt motivera 

föreslagna föreskrifter. I vägledningen föreslås ett antal arbetssteg för genomförande av 

riskbedömningen.  

  



 

- 6 - 

Termer och begrepp 

Begrepp Förklaring 

Avrinningsområde Kan också kallas dräneringsområde (förr användes även 
termen nederbördsområde). Ett avrinningsområde kan bestå av 
flera delavrinningsområden. Ett avrinningsområde avgränsas 
ytterst av en ytvattendelare och omfattar både markytan och 
ytan av det begränsande områdets sjöar. All avrinning från 
området har ett gemensamt utlopp vid en given punkt i ett 
vattendrag. Avrinningsområdet definieras av 
uppströmsområden till denna punkt. 

Barriärer Naturliga förutsättningar, tekniska anordningar eller 
organisatoriska åtgärder som har en förmåga att förebygga att 
något händer och/eller mildra effekterna om något inträffar. 
Termen används här för att beskriva möjligheten att reducera 
en förorening eller hindra spridning av den. 

Dricksvatten Allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter 
beredning, är avsett för dryck, matlagning eller beredning av 
livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om det 
tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i 
flaskor eller i behållare, och  

allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag 
för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluhållande av 
varors hälsosamhet eller ämnen som är avsedda som 
livsmedel, om inte företaget kan visa kontrollmyndigheten att 
vattnets kvalitet inte kan påverka de färdiga livsmedlens 
hälsosamhet. 

Faroanalys  Princip 1 enligt Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP): Identifiering av de faror som måste förebyggas, 
elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.  

Föroreningskälla Verksamhet eller annan aktivitet som kan ge upphov till 
förorening. 

Grundvattenmagasin En hydraulisk avgränsad enhet av en eller flera geologiska 
formationer som medger uttag av grundvatten. 

Miljöövervakning  Avser i första hand beskrivningar av tillståndet i och inverkan 
på miljön. Till miljöövervakning kan även räknas uppgifter om 
drivkrafter, påverkan och åtgärder i den mån de behövs i 
miljömålsarbete. Statligt finansierad övervakning av yt- och 
grundvatten som ska ge en övergripande bild av miljötillståndet 
bedrivs på både nationell och regional nivå i Sverige. 

Samordnad recipientkontroll 
(SRK) 

Flera verksamheter går samman i ett gemensamt program för 
att undersöka påverkan på miljön från dessa verksamheter. I 
SRK ska den samlade påverkan beskrivas och inte påverkan 
från enskilda verksamheter. SRK bedrivs av en 
sammanslutning av verksamheter i form av t ex vattenförbund 
eller vattenvårdsförbund. 

Risk I denna rapport definieras risk som en sammanvägning av 
sannolikheten för och konsekvenserna av en oönskad 
händelse. 

Riskbedömning Det sammantagna arbetet med att identifiera, analysera och 
värdera risken. 

Råvatten Vatten som är avsett att efter beredning användas som 
dricksvatten  

 

 

 

 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avrinningsomrade-1.6704


 

- 7 - 

Begrepp Förklaring 

Sårbarhet  Ett systems (naturligt eller tekniskt) eller komponents förmåga 
att motstå påfrestningar. Exempelvis motståndskraften mot 
föroreningar (nedbrytning med mera) hos olika delar av ett 
mark- och vattenområde.  

Tillrinningsområde Hela det område varifrån vatten rinner till en sjö. Området 
avgränsas av ytvattendelare och sjöns strandlinje. Arealen för 
tillrinningsområdet till en sjö är lika med avrinningsområdet vid 
sjöns utlopp minus sjöns egen areal. 

Vattendom En dom i vattendomstol, miljödomstol eller mark- och 
miljödomstol som utgör beslut om och tillstånd för en 
vattenverksamhet. 

Vattentillgång Begreppet vattentillgång är inte definierat i lagstiftningen, men 
används i bestämmelsen om vattenskyddsområden på så sätt 
att ett mark- eller vattenområde får förklaras som 
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas för dricksvattentäkt. Avser i vägledningen grund- eller 
ytvattenresurser som är användbara för uttag av vatten för 
dricksvattenproduktion. 

Vattenskyddsområde Ett mark- eller vattenområde som av länsstyrelsen eller 
kommunen förklarats som vattenskyddsområde till skydd för en 
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21 § miljöbalken). 

Vattentäkt Bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, 
värmeutvinning eller bevattning (11 kap. 5 § miljöbalken). 
Beteckningen används också ibland för grundvattenmagasin, 
sjö eller vattendrag där vattenverk hämtar sitt råvatten. 

Vattentäktzon  En vattentäktszon har ofta avgränsats kring uttagsområdet 
(råvattenintaget) i vattendrag eller sjö, eller runt brunn 
avseende grundvattenuttag (kallades ofta tidigare 
brunnsområde). Området utgör traditionellt en mycket 
begränsad yta och är ofta inhägnad. Endast huvudman bör ha 
tillträde till området. 

Vattenverksamhet Vattenverksamhet är en juridisk term som definieras i 11 kap. 3 
§ miljöbalken. Vattenverksamhet omfattar bland annat 
bortledande av grundvatten, tillförsel av vatten för att öka 
grundvattenmängden samt åtgärder som utförs för att avvattna 
mark.  

Water safety plans De planer där bland annat risker ska beaktas och som 
Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ska utarbetas 
som en del av arbetet med att skapa en säker 
dricksvattenförsörjning.  
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1 Inledning  

Samhällets krav på att bibehålla vattenresurser med god kvalitet och kapacitet har ökat under 

många decennier. Det tar sig uttryck i skärpt lagstiftning avseende både samhällets fysiska 

planering och reglering av verksamheter som belastar vattenresurser på olika sätt.  

Vattenskyddsföreskrifter utgjorde till en början en form av miljöskyddslagstiftning och idag måste 

vi förhålla oss till att vattenskyddsområden har funnits som en markreglerande 

områdesskyddsbestämmelse under lång tid. Äldsta nu gällande vattenskyddsområdet är från år 

1944 och finns på Gotland. Innehåll i vattenskyddsbeslut speglar sin tid och besluten från olika 

decennier skiljer sig därför åt.  

Flera av de regleringar som äldre vattenskyddsbeslut hanterade finns idag i annan lagstiftning. 

Till exempel var det vanligt att äldre beslut förbjöd nedgrävning av sopor, något som idag 

hanteras i miljöbalken och avfallsförordningen. Det finns även flera andra exempel där tidigare 

oreglerade verksamheter idag hanteras genom speciallagstiftning. Vattenskyddsområden är 

alltså ett verktyg bland flera för att bibehålla vattnets kvalitet och kvantitet.  

Exempel på andra verktyg som beaktar vattenresurser är den fysiska planeringen 

(översiktsplanering och detaljplaner), andra områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken (till 

exempel naturreservat och Natura 2000), miljöprövning (som bland annat innehåller krav på 

miljökonsekvensbeskrivningar), skogsvårdslagen, bestämmelser kring vattenverksamhet, 

vattenförvaltningsarbete, kemikalielagstiftning.  

Det innebär att det idag är viktigt att sätta vattenskyddsinstrumentet i ett större sammanhang och 

förvissa sig om att beslutet utgör ett funktionellt komplement till övrig lagstiftning när ett nytt 

område utreds.  

1.1 Fysisk planering 

Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten 

och byggande. Det är i första hand en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten, det så kallade planmonopolet.  

Vid planläggning ska hänsyn tas till bland annat miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 

och regionala förhållanden. Länsstyrelsen är skyldig att i viss mån tillhandahålla regionalt 

underlag till kommunen. Den formella samhällsplaneringen sker genom översiktsplan, regionplan, 

detaljplan, områdesbestämmelser samt bygg-, rivnings- och marklov. Hänsyn till påverkan på 

vatten ska tas inom ramen för plan- och bygglagen.  

1.2 Regionala vattenförsörjningsplaner 

Vattenförsörjningsplaner utvecklades som begrepp inom ramen för miljömålssystemet och syftar 

till att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjning i ett område på lång sikt. 

Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är primärt att i en region (oftast ett län) peka ut 

strategiska vattenresurser och hur de behöver säkras för att kunna tillgodose 

dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala vattenförsörjningsplanen kan 

vara en utgångspunkt för framtagande av kommunala va-planer och vattenförsörjningsplaner. 
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Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram vägledning till stöd för länsstyrelserna när de 

tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner. 1 

1.3 Miljöbalken 

I 2 kap. miljöbalken finns de så kallade allmänna hänsynsreglerna som träffar alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet. Hänsynsreglerna utgörs av kunskapskravet, 

försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, hushållnings- och kretsloppsprincipen, 

produktvalsprincipen och lokaliseringsprincipen. Kraven gäller, som huvudregel, i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.   

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns de så kallade hushållningsbestämmelserna. De har betydelse vid 

fysisk planering och tillståndsprövning för olika verksamheter. Bestämmelserna syftar till att 

främja en sådan användning av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt som innebär en långsiktigt 

god hushållning.  

I miljöbalken och i förordningar och myndighetsföreskrifter som meddelats med stöd av 

miljöbalken finns också mer specifika regler som på olika sätt bidrar till skydd av vatten. I 9 kap. 

finns regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i 11 kap. finns regler om 

vattenverksamhet. Vid tillståndsprövning ska hänsyn tas till vilka effekter verksamheten får på 

bland annat vattenresurser och villkor kan föreskrivas för att förebygga eller minimera negativ 

påverkan. Reglerna om miljöhänsyn i jordbruket i 12 kap. tar sikte på att reglera jordbrukets 

miljöpåverkan. I 14 kap. regleras kemiska produkter och biotekniska organismer.  

1.4 Lokala hälsoskyddsföreskrifter  

Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun så 

får kommunen med stöd av 40 § punkten 5 förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd meddela föreskrifter till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.  

Sådana föreskrifter får inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad 

inskränkning i den enskildes frihet2. Föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan inte bryta ett tillstånds rättskraft och är heller inte 

ersättningsgrundande. De skiljer sig således från föreskrifter som fastställs med stöd av 7 kap 

22 § miljöbalken bland annat med avseende på hur ingripande de kan vara. Beslut om 

kommunala hälsoskyddsföreskrifter lagras inte i databasen Vic Natur som tillhandahålls av 

Naturvårdsverket. 

1.5 Vattenskyddsområde 

Ett vattenskyddsområde är ett formellt områdesskydd som fastställs med stöd av miljöbalken. 

Inom området gäller särskilda föreskrifter till skydd för råvattnet, alltså det vatten som efter 

beredning är avsett att används som dricksvatten.  

Vattenskyddsföreskrifter kan användas för att komplettera och skärpa de regleringar och krav 

som redan gäller enligt den grundläggande miljölagstiftningen. Syftet med 

                                                   
1 Havs- och vattenmyndigheten rapport 2020:1, Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering – för en säker och långsiktig 

dricksvattenförsörjning. 
2 Se 9 kap 13 § miljöbalken 
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vattenskyddsföreskrifterna kan vara att hantera identifierade risker för vattenresursen eller att 

förebygga att problem uppstår.  

Vattenskyddsföreskrifter kan inskränka pågående markanvändning och tillståndsgiven 

verksamhet om det behövs till skydd för vattenresursen. 

Vattenskyddsområdet påverkar också förutsättningarna för planering av tillkommande 

verksamheter, bebyggelse eller infrastruktur. De regleringar och skyddsvärden som framgår av 

beslutet om vattenskyddsområde måste beaktas när tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken 

prövas.  

1.6 Vattenförvaltningen 

Ramdirektivet för vatten (Direktiv 2000/60/EG - en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område) ska främja en hållbar användning av Europas vattenresurser genom att 

skydda tillgängliga vattenresurser, hindra ytterligare försämring och eftersträva ökat skydd och 

förbättring. Ramdirektivet har implementerats i svensk lagstiftning i miljöbalken och förordningar 

meddelade med stöd av miljöbalken. Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs 

med vatten av svenska myndigheter och kommuner. Genom detta arbete ska vattenförvaltningen 

bidra till att säkra tillgången till vatten av god kvalitet för samhällets såväl som för naturens behov.   

I Sverige har de fem vattenmyndigheterna ansvaret för vattenförvaltning i varsitt distrikt. Havs- 

och vattenmyndigheten stödjer vattenmyndigheterna genom vägledning och utfärdar föreskrifter 

för hur arbetet ska utföras. För grundvatten är Sveriges geologiska undersökning vägledande och 

föreskrivande myndighet. 

Vattenmyndigheterna är enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön skyldiga att hålla ett register över skyddade områden enligt artikel 6 i direktiv 

2000/60/EG. Ett skyddat område enligt vattenförvaltningsförordningen utgör dock inte ett formellt 

områdesskydd enligt miljöbalken på samma sätt som vattenskyddsområde.  

Enligt artikel 6 pkt 2 ska registret över skyddade områden bland annat omfatta de 

vattenförekomster som identifierats enligt artikel 7.1, det vill säga de vattenförekomster där det 

förekommer uttag av vatten för produktion av dricksvatten för 50 personer alternativt ett uttag 

större än 10 m3/dygn. 

Alla vattenförekomster ska omfattas av övervakningsprogram för att möjliggöra regelbunden 

klassificering av ekologisk och kemisk status för ytvatten och kemisk status samt kvantitativ 

status för grundvatten.  

För ytvattenförekomster ska övervakning för att följa ekologisk status omfatta biologiska, 

fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska parametrar och kvalitetsfaktorer, exempelvis särskilda 

förorenande ämnen3.  

Beträffande de ytvattenförekomster som anges i artikel 7 för dricksvattenproduktion och som ger 

mer än 100 m3 per dygn i genomsnitt gäller att medlemsstaterna ska övervaka dem med en viss 

frekvens och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika försämring av deras kvalitet i syfte att 

minska den nivå av vattenrening som krävs för produktion av tjänligt dricksvatten. För 

grundvattenförekomster som används för uttag av vatten för dricksvattenproduktion finns inte 

                                                   
3 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32000L0060
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/overvakning-av-ytvatten-hvmfs-201526.html
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samma specificerade övervakningskrav som för ytvattenförekomster kopplat till abonnentantal 

och frekvens för provtagning.  

Utgångspunkten är sedan att resultaten från dessa övervakningsprogram ska vara till hjälp för 

dricksvattenproducenten när denne genomför faroanalyser och kompletterande råvattenkontroll 

enligt reglerna för framställan dricksvatten. 

Idag finns inte dessa övervakningsprogram fullt ut på plats i Sverige, men ett uppbyggnadsarbete 

pågår.  

1.7 Livsmedelslagstiftningen 

Vid produktion av dricksvatten finns det inga formella begränsningar kopplat till kvaliteten på 

råvattnet för valet av dricksvattentäkt. Systematiken bygger istället på att 

dricksvattenproducenten har kunskap om det råvatten som ska nyttjas och dimensionerar 

beredningen i vattenverket efter det. Vattenverket ska ha kapacitet och barriärhöjd 

(reningsförmåga) för att klara att leverera ett rent och hälsosamt dricksvatten vid den tidpunkt 

som råvattenkvaliteten är som sämst och behovet av dricksvatten samtidigt är som störst.  

Svenskt Vatten, som är en branschorganisation för livsmedelsproducenter och VA-

organisationerna, har tagit fram branschriktlinjer för undersökning av råvattnet till stöd för sina 

medlemsföretag4. Branschriktlinjerna ger förslag på vilka parametrar som bör undersökas, hur 

ofta de bör undersökas och bidrar med stöd för värdering av resultaten. 

Branschriktlinjerna anger sammanfattningsvis att råvattenkvaliteten måste analyseras utifrån 

naturliga variationer som beror på exempelvis väder, klimat och geologiska förutsättningar. Därtill 

behöver relevanta parametrar som kan härledas till mänsklig aktivitet i avrinningsområdet och 

som kan ha betydelse för dricksvattenkvaliteten undersökas.  

1.7.1 HACCP 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och är en metod för att identifiera 

kritiska styrpunkter i verksamheten, från råvatten till tappkran, med syfte att så långt det är möjligt 

förhindra störningar som påverkar användarna. Systemet bygger på att identifiera, bedöma och 

styra de faror som är viktiga för dricksvattnets säkerhet. 

Metoden används inom livsmedelsproduktionen. Fokus läggs på riskförebyggande arbete snarare 

än kontroll av slutprodukten. Metoden innehåller sju steg: 

1. Identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.  

2. Identifiera kritiska styrpunkter, det vill säga funktioner där det genom övervakning och åtgärd 

är möjligt att förebygga, eliminera eller reducera en fara till en acceptabel nivå. 

3. Fastställa kritiska beslutsgränser för vad som skiljer acceptabelt från icke acceptabelt vid de 

kritiska styrpunkterna så att det blir möjligt att förebygga, eliminera eller reducera identifierade 

faror.  

4. Upprätta system för övervakning av de kritiska styrpunkterna.  

5. Fastställa vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas när övervakningen visar att en kritisk 

styrpunkt inte är under kontroll.  

                                                   
4 Svenskt Vatten, Råvattenkontroll – Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 
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6. Upprätta rutiner för kontroll i syfte att verifiera att de åtgärder som avses i punkterna ovan 

fungerar effektivt. 

7. Upprätta dokumentation och journaler avpassade för livsmedelsföretagets storlek och art för 

att visa att de åtgärder som avses i punkterna ovan tillämpas effektivt. 

1.7.2 Water safety plans (WSP) 

Världshälsoorganisationen5 förespråkar ett närliggande proaktivt och riskbaserat angreppssätt för 

att säkerställa tillgången och kvaliteten på dricksvatten.  

Det primära målet med WSP är att säkerställa god dricksvattenförsörjning genom att minimera 

riskerna för kontaminering av råvattentäkten, reducera eller eliminera risken för kontaminering i 

samband med dricksvattenbehandlingen samt undvika kontaminering i samband med lagring, 

distribution och hantering av dricksvatten. 

En WSP omfattar därför åtgärder i hela systemet, även i avrinningsområdet. Enligt den svenska 

modellen ligger åtgärder i avrinningsområdet formellt inom miljöbalkens område och inte inom 

livsmedelslagstiftningens ramverk. Dricksvattenproducenten är emellertid skyldig att undersöka 

råvattnet även på ämnen eller mikrobiologiska organismer som kan komma från markanvändning 

eller verksamheter som är lokaliserade inom avrinningsområdet.  

1.8 Målgrupp för vägledningen 

Vägledningen vänder sig till handläggare och beslutsfattare för vattenskyddsområden vid 

länsstyrelser och kommuner. Vägledningen kan även användas av dricksvattenproducenter och 

konsulter som arbetar med att ta fram underlag och ansökningar om inrättande av 

vattenskyddsområde. För markägare och andra berörda av vattenskyddsbeslut finns det också 

användbar information kring processen med mera. Vidare finns information för 

tillsynsmyndigheter. 

1.9 Sekretess och informationssäkerhet 

Det kan inte uteslutas att en ansökan om vattenskyddsområde innehåller skyddsvärd information 

som kan behöva hanteras i särskild ordning utifrån skyddsnivå och bestämmelser om sekretess. 

Mer information om sekretess, informationssäkerhet och säkerhetsskyddsanalys finns i Havs- och 

vattenmyndighetens rapport Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering (2020:1).6 

1.10 Kompletterande vägledning om vattenskyddsområde 

Det finns ytterligare vägledning om sakfrågor som specifika risker, markanvändning med mera i 

separata rapporter. Dessa finns publicerade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. 

1.11 Läsanvisning 

Denna publikation omfattar i huvudsak en beskrivning av och vägledning om hur 

vattenskyddsområden kan inrättas och upphävas. Vägledningen ger en beskrivning av roller och 

                                                   
5 WHO (2017), Guidelines for drinking-water quality: 4th ed. incorporating the first addendum. World Health Organization, 

Geneva 
6 Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:1. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2020-01-21-vagledning-for-regional-vattenforsorjningsplanering.html


 

- 16 - 

ansvar för inblandade aktörer, rekommendationer kring innehållet i ansökan och råd om 

handläggningen hos den beslutande myndigheten. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets 

handbok 2010:5 om vattenskyddsområden. Naturvårdsverkets allmänna råd om 

vattenskyddsområde (NFS 2003:16) är numera upphävda. 

Förändringar jämfört med tidigare handbok är exempelvis att det inte längre finns allmänna råd 

som föreslår föreskrifter som bör användas. I denna vägledning ges istället förslag på ett 

systematiskt arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt vattenskyddsområde. Det är 

viktigt att beslutet om vattenskyddsområde och föreskrifter grundar sig på de platsspecifika 

förutsättningarna och att föreskrifterna är lokalt anpassade.  

Vägledningen inleds med en text som beskriver vattenskyddsområde i ett sammanhang med 

annan lagstiftning som tillsammans syftar till att säkra en hållbar samhällsutveckling. Kapitel 2 

omfattar kommentarer till de bestämmelser som ligger till grund för beslut om 

vattenskyddsområden med föreskrifter samt beskriver ansvar och roller hos centrala aktörer i 

arbetet med att inrätta och förvalta vattenskyddsområden.  

I kapitel tre hanteras beslutsunderlagets innehåll. Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör 

en riskbedömning genomföras, det vill säga att risker behöver identifieras, analyseras och 

värderas. Slutsatserna från riskbedömningen bör ligga till grund för avgränsning och eventuell 

zonindelning av vattenskyddsområdet samt motivera föreslagna föreskrifter. I vägledningen 

föreslås ett antal arbetssteg för genomförande av riskbedömningen.  

Därefter kommer ett kapitel fyra som behandlar beslutsmyndighetens handläggning och moment 

efter att beslutet fattas (kapitel 5). Slutligen, i kapitel 6, redogörs för förvaltning av 

vattenskyddsområden, det vill säga tillsyn och tillståndsprövning, samt eventuellt behov av 

översyn och revidering av beslutade vattenskyddsområden.  

Vissa textavsnitt lyfts fram i rutor: 

 

 

 

  

Vit ruta med blå ram innehåller lag eller förordningstext. 

Fylld ljusgrön ruta innebär centrala resonemang och/eller särskilt viktig information.   
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2 Vattenskyddsområde – en skyddsform enligt 

miljöbalken 

Vattenskyddsområden med särskilda markreglerande bestämmelser kan inrättas i syfte att 

skydda det vatten som ska användas för dricksvattenproduktion. Vattenskyddsföreskrifterna 

kompletterar och skärper vid behov den grundläggande miljölagstiftningen.  

Vattenskyddsområden kan inrättas för att adressera en konstaterad negativ påverkan på 

råvattnet och begränsa pågående verksamheter eller markanvändning. Vattenskyddsområden 

kan också inrättas för att förebygga att en negativ påverkan på råvattnet uppstår. 

Vattenskyddsområdets förebyggande funktion är viktig i synnerhet för skyddet av 

grundvattenresurser med långsam omsättningstid och där svårigheterna är stora att sanera en 

förorening i efterhand. Genom att vattenskyddsområdet ger en möjlighet att meddela föreskrifter 

för särskilt känsliga områden bidrar skyddsformen till den svenska implementeringen av 

grundvattendirektivets krav på medlemsstaterna, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

förhindra eller begränsa tillförseln av vissa ämnen till grundvattnet uppfylls7.  

2.1 Beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde  

 

Ett mark- eller vattenområde får, enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, av länsstyrelsen eller kommunen 

förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller 

kan antas komma att utnyttjas för dricksvattentäkt. Beträffande den geografiska avgränsningen 

anges i förarbetena att ett vattenskyddsområde normalt bör ges en sådan omfattning att garantier 

skapas för att råvattnet efter ett normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål8. 

Avseende ytvatten framhålls i förarbeten9 att de höga strömningshastigheterna i ytvatten gör att 

ett fullt effektivt skydd kan uppnås endast om skyddsområdet ges en sådan omfattning att det 

omfattar hela eller väsentliga delar av tillrinningsområdet. Ett godtagbart skydd kan dock ofta 

skapas även om skyddsområdet ges en mer begränsad omfattning.  

Det finns organisatoriska och ekonomiska fördelar att bygga ihop va-system till större enheter. 

Det driver utvecklingen mot att vattenresurser med stor kapacitet blir mer intressanta att nyttja för 

dricksvattenproduktion än mindre vattenresurser. Dricksvattenproduktionen baseras därmed i allt 

högre utsträckning på vattenresurser som ligger i stora avrinningsområden med diversifierad 

markanvändning och längre uppehållstider. Under sådana förutsättningar bör det vara fullt möjligt 

att tillskapa ett tillräckligt skydd för vattenresursen även om det begränsas till att omfatta delar av 

avrinningsområdet. 

                                                   
7 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 730 
8 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 93 
9 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 730 

7 kap. 21 § miljöbalken 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 
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En formell förutsättning för beslut om vattenskyddsområde är att vattenresursen utnyttjas eller 

kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt för dricksvattenförsörjning.  

Ett vattenskyddsområde kan indelas i olika zoner för att på så sätt differentiera restriktionerna 

inom området.  

Ett beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde får fattas av både länsstyrelsen och kommunen. 

Myndigheterna har likalydande befogenheter inom sina respektive geografiska områden. Om ett 

vattenskyddsområde berör flera kommuner inom ett län kan det underlätta handläggningen och 

skapa bättre förutsättningar för ett ändamålsenligt skydd om länsstyrelsen beslutar om 

vattenskyddsområdet.  

Om ett vattenskyddsområde berör fler än ett län, och det är länsstyrelsen som ska fatta beslutet, 

måste dock respektive länsstyrelse fatta beslut inom sitt geografiska område. Det innebär att ett 

vattenskyddsområde kan bestå av flera beslut från olika myndigheter. Ett sådant exempel är 

Vätterns vattenskyddsområde som i praktiken utgörs av fyra beslut. 

Före beslut om vattenskyddsområde förutsätts berörda länsstyrelser och kommuner samråda 

med varandra. Med kommunen avses i detta sammanhang normalt sett det administrativa organ i 

kommunen som har ett övergripande ansvar för alla kommunens olika ansvarsområden, i 

praktiken oftast kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

2.1.1 Vattenskyddsområden enligt äldre vattenlagen och 1983 års vattenlag 

Fram till år 1964 beslutades vattenskyddsområden av vattendomstolarna med stöd av äldre 

vattenlagen (1918:523). Idag är det enbart länsstyrelse och kommun som beslutar om 

vattenskyddsområden. Beslut om vattenskyddsområde som har meddelats med stöd av äldre 

bestämmelser i 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291) och 2 kap. 62 § äldre vattenlagen gäller 

fortfarande och anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken10. 

Miljöbalkens regler för vattenskyddsområden gäller alltså även för sådana områden. 

                                                   
10 9 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken 

Vilka vattentäkter bör skyddas genom vattenskyddsområde?  

Havs- och vattenmyndigheten anser att behov av att inrätta ett vattenskyddsområde ska 

utredas för alla vattenresurser som används eller kan komma att användas som 

vattentäkt för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, och där uttaget i snitt överstiger 10 m3 per dygn eller som försörjer fler än 

50 personer. Även vattentäkter med lägre kapacitet än 10 m3 per dygn eller som 

försörjer färre personer än 50 personer kan beslutas som vattenskyddsområde om det 

bedöms som ett effektivt sätt att skydda den aktuella vattenresursen 

 

Havs- och vattenmyndigheten anser att dricksvattenproducenten är den aktör som har 

bäst förutsättningar för att göra utredningen. Om utredningen visar att det finns ett behov 

och en nytta med att inrätta ett vattenskyddsområde bör dricksvattenproducenten verka 

för att ett vattenskyddsområde inrättas genom att ansöka om det hos länsstyrelse eller 

kommun. Vid bedömningen av vattenresursens behov av skydd bör både behovet av att 

ytterligare reglera pågående verksamheter och markanvändning analyseras liksom 

behovet av att förebygga att nya risker uppkommer.  

 

Vattenskyddsområdenas aktualitet och relevans bör regelbundet ses över. Sådana 

initiativ kan tas av dricksvattenproducenten eller av beslutsmyndigheten.  
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2.2 Beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde 

I 7 kap. miljöbalken saknas specifika bestämmelser som reglerar möjligheten att helt eller delvis 

upphäva ett beslut om vattenskyddsområde11. Av 25-27 §§ förordning om områdesskydd enligt 

miljöbalken anges dock att ett beslut om att ändra eller upphäva ett beslut om 

vattenskyddsområde ska föregås av myndighetsamråd och kungöras. Det innebär att ett beslut 

om vattenskyddsområde också kan upphävas. I avsaknad av specifik bestämmelse för 

upphävande används 7 kap. 21 § miljöbalken som laglig grund för ett beslut om att upphäva ett 

vattenskyddsområde.  

2.2.1 Upphäva vattenskyddsområden som inrättats av vattendomstol 

Eftersom länsstyrelse och kommun har likalydande befogenhet att fatta beslut om att inrätta nya 

vattenskyddsområden torde också båda myndigheterna kunna fatta beslut om att upphäva äldre 

beslut som inrättats av vattendomstol. Då beslutet om vattenskyddsområde oftast bara utgör en 

del av en dom som många gånger behandlar fler frågeställningar, såsom rätt till bortledning av 

vatten etcetera, är det viktigt att det tydligt framgår av upphävandebeslutet om vilken del av 

domen som upphävs. 

 

                                                   
11 Jmf. 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken som anger att beslut om naturreservat får upphävas om det finns synnerliga skäl. 

 

Vad kan utgöra skäl för att upphäva ett beslut om vattenskyddsområde?  

Ett skäl för att upphäva beslut om ett vattenskyddsområde är att de förutsättningar, som 

enligt 7 kap. 21 § miljöbalken måste vara uppfyllda för att ett vattenskyddsområde kan 

inrättas, inte längre föreligger.  

 

Till exempel kan nämnas att vattenresursen inte längre används som vattentäkt och det 

är osannolikt att den kan komma att användas som vattentäkt i framtiden. Ett annat 

vanligt skäl kan vara att ett nytt beslut om vattenskyddsområde ersätter ett äldre beslut.  

 

Ytterligare ett skäl kan vara att miljöbalkens hänsynsregler och de regler om tillstånds- 

och anmälningsplikt för olika verksamheter och åtgärder i förordningar som meddelats 

med stöd av miljöbalken bedöms ge ett tillräckligt skydd för vattentäkten. Det gäller 

särskilt då det av 7 kap. 25 § miljöbalken framgår att inskränkningar i den enskildes rätt 

att förfoga över sin fastighet inte får gå längre än vad som krävs för att 

vattenskyddsintresset ska tillgodoses.  

 

Inför beslutet att upphäva vattenskyddsområdet är det viktigt att samråda med den i vars 

intresse beslutet fattats.  
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2.3 Beslut om vattenskyddsföreskrifter  

 

Ett beslut om vattenskyddsområde ska innehålla de föreskrifter som behövs för att tillgodose 

syftet med området.  

Lagstiftningens konstruktion innebär att det är en möjlighet, inte en skyldighet, att inrätta ett 

vattenskyddsområde. Om länsstyrelsen eller kommunen väljer att besluta om ett 

vattenskyddsområde ska de föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området också 

meddelas. Därav följer av att om det inte finns behov av skyddsföreskrifter torde det heller inte 

finnas behov av att inrätta ett vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde utan föreskrifter har 

heller ingen egentlig reglerande verkan för syftet att skydda råvattnet. 

En föreskrift måste utformas och preciseras så att det inte råder några tveksamheter om vad den 

innefattar och vad som krävs för att den ska kunna efterlevas. Det är viktigt att alla, såväl mark- 

och sakägare som prövnings- och tillsynsmyndighet, förstår innebörden av bestämmelserna.  

Vattenskyddsföreskrifter kan innebära inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. 

Traditionellt har det inneburit förbud eller särskilda krav på tillstånd eller anmälan för att vidta 

åtgärder som innebär risk för vattenresursen. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan det 

exempelvis röra sig om förbud mot hantering av petroleumprodukter, spridning av gödsel eller 

bekämpningsmedel12. Förarbetena till bestämmelsen formulerades under det sena 1990-talet och 

det kan därför finnas anledning att peka på att samhällets krav på att bibehålla vattenresurser 

med god kvalitet och kapacitet har ökat i flera decennier därefter. Det tar sig uttryck i skärpt 

lagstiftning avseende både samhällets fysiska planering och reglering av verksamheter som 

belastar vattenresurser på olika sätt. Vattenskyddsföreskrifter kan främst användas för att lokalt 

och vid behov skärpa de krav som redan gäller enligt den grundläggande lagstiftningen. 

Dubbelreglering bör alltid undvikas. Vid formulering av vattenskyddsföreskrifter är det därför 

viktigt att analysera vad som redan gäller enligt den grundläggande lagstiftningen och på vilket 

sätt reglerna eventuellt behöver skärpas ytterligare för att skydda vattenresursen. Behovet av 

vattenresursens behov av skydd analyseras genom den riskbedömning som måste göras i varje 

ärende och som bör bestå av en inventering av föroreningskällor, pågående markanvändning 

samt verksamheter som kan ge upphov till olycksrelaterade utsläpp. Hur dessa verksamheter 

                                                   
12 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 731 

7 kap 22 § miljöbalken 

För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana 

föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som 

behövs för att tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller 

kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att annans mark får 

tas i anspråk för detta. 

Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. 

 

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har 

meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl. 

 

En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att på ansökan av den som 

berörs av ett beslut enligt första stycket medge undantag från beslutet.  

Vidare får bestämmas att anmälningar om en verksamhet eller åtgärd inom ett 

vattenskyddsområde ska göras hos den kommunala nämnden.  
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påverkar eller kan komma att påverka vattenresursen måste analyseras för att sedan ligga till 

grund för motiveringen av föreskrifterna för området.  

Vattenskyddsföreskrifter kan innebära ett visst äganderättsintrång genom att länsstyrelse eller en 

kommun får föreskriva att en markägare måste upplåta mark för stängsel och skyltar som behövs 

för att tillgodose skyddsområdets syfte13. Vattenskyddsföreskrifter kan också enligt 24 kap 1 § 

miljöbalken inskränka verksamheters tillstånd enligt miljöbalken. Dessa omständigheter innebär 

att vattenskyddsföreskrifter kan vara mycket ingripande gentemot en enskild fastighetsägare 

och/eller verksamhetsutövare. Det är möjligt att besluta om sådana begränsningar eftersom den 

allmänna dricksvattenförsörjningen utgör ett tungt vägande allmänt intresse, men också eftersom 

vattenskyddsföreskrifter som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras kan ligga till grund för ersättning. 

Om det med tiden uppkommer behov av ytterligare föreskrifter inom ett vattenskyddsområde så 

finns inga hinder att genom ett kompletterande beslut meddela sådana. 

2.3.1 Val av restriktionsnivå i föreskrifterna 

Förbud 

Ett förbud innebär att åtgärden eller verksamheten som utgångspunkt inte ska tillåtas inom 

området. Förbud kan meddelas om en verksamhet eller åtgärd riskerar att ge upphov till allvarliga 

och i värsta fall irreversibla skador och då villkor eller försiktighetsmått inte kan antas minska 

denna risk i tillräcklig omfattning.  

En annan omständighet kan vara om den sammanlagda effekten av många små utsläpp eller 

ingrepp tillsammans kan utgöra en oacceptabel risk för vattenresursen trots att 

verksamheten/åtgärden bedrivs på bästa tänkbara vis.   

Enligt 7 kap. 22 § andra stycket miljöbalken får en länsstyrelse eller kommun meddela dispens 

från föreskrifterna i det enskilda fallet.  

Utgångspunkten för att det ska vara möjligt att göra avsteg från ett förbud är dels att det, i 

enlighet med 7 kap. 22 § miljöbalken, ska finnas särskilda skäl att lämna en dispens och dels att 

dispensen, i enlighet med 7 kap. 26 § miljöbalken, ska vara förenlig med förbudets syfte. 

Vid en prövning bör frågan om särskilda skäl först prövas. Om det föreligger särskilda skäl så kan 

myndigheten gå vidare och i ett nästa steg pröva om verksamheten kan bedrivas på ett sätt som 

är förenligt med förbudets syfte. Kravet på att dispensen ska vara förenligt med förbudets syfte är 

ett uttryck för en restriktiv inställning till möjligheten att göra avsteg.  

Krav på särskilt tillstånd eller anmälan  

Vissa verksamheter kan istället för förbud regleras med krav på tillstånd eller anmälan.  

Att föreskrifter med krav på tillstånd eller anmälan kan meddelas går inte att utläsa direkt ur 7 

kap. 22 § miljöbalken. I 31 kap. 5 § miljöbalken, som reglerar ersättning för intrång i pågående 

markanvändning, anges dock att om ett beslut om bland annat ett vattenskyddsområde innebär 

att det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd, utgår ersättning för intrång i pågående 

markanvändning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor. Utformningen 

                                                   
13 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 731 
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av 31 kap. 5 § miljöbalken talar därför för att lagstiftarens avsikt har varit att möjliggöra föreskrifter 

med krav på tillstånd. 

Att viss användning av mark eller viss verksamhet förenas med krav på tillstånd ger en myndighet 

utökade möjligheter att ställa krav på en verksamhetsutövare att visa att verksamheten kan 

bedrivas utan risk för skada på hälsa eller miljö. Mervärdet av en tillståndsplikt liksom 

prövningens komplexitet beror mycket på vilka grundläggande regler som gäller inom ett område. 

En tillståndsprövning innebär att förutsättningarna för att lämna tillstånd alltid ska bedömas i det 

enskilda fallet utifrån platsspecifika förutsättningar.  

Om föreskriften anger att en åtgärd eller verksamhet är tillståndspliktig är utgångspunkten att 

tillstånd i normalfallet helt eller delvis ska kunna medges efter en prövning, men att tillståndet kan 

förenas med särskilda villkor enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Med detta sagt är det naturligtvis 

möjligt för myndigheten att avslå en ansökan om tillstånd om omständigheterna talar för detta i 

det enskilda fallet.   

En viktig utgångspunkt är att myndighetens beslut om tillstånd behöver inväntas innan 

verksamheten kan påbörjas.  

Krav på anmälan 

Möjligheten för länsstyrelsen att överlåta till den kommunala nämnden att pröva tillstånd och 

hantera anmälningar infördes genom en lagändring år 2002. I förarbeten till lagändringen14 

framgår att anmälningarna främst avser framtida åtgärder som en verksamhetsutövare har för 

avsikt att vidta.  

Om en verksamhet eller åtgärd beläggs med en särskild anmälningsplikt så är utgångspunkten 

att verksamhetsutövaren har en skyldighet att lämna uppgifter om en kommande verksamhet 

eller åtgärd till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har då en möjlighet att motta 

informationen utan att vidta några åtgärder alternativt vid behov ingripa med förbud eller 

förelägga om särskilda försiktighetsåtgärder med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 

En överlåtelse från länsstyrelsen till kommunen att hantera anmälningar torde därmed förutsätta 

att tillsynen över området också har överlåtits. Detta görs i särskild ordning enligt bestämmelser i 

miljötillsynsförordningen.  

2.3.2 Förutsättningar för tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 

Ett tillstånd som meddelats med stöd av vattenskyddsföreskrifter finns inte med bland de typer av 

beslut som omfattas av rättskraftsbestämmelsen i 24 kap. 1 § miljöbalken.  

Eftersom beslut om att inrätta vattenskyddsområden fattas med stöd av miljöbalken så torde ett 

tillstånd meddelat enligt vattenskyddsföreskrifter kunna återkallas enligt de förutsättningar som 

anges i 24 kap. 3 § miljöbalken15.  

Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår att tillstånd som meddelats enligt föreskrifter med stöd av 

miljöbalken får återkallas under vissa förutsättningar. Ett tillstånd kan, bland annat, återkallas om 

villkoren för tillståndet inte har följts, om det uppkommit en olägenhet av väsentlig betydelse som 

                                                   
14 Prop. 2001/02:65 s 41 
15 Bengtsson m fl, Miljöbalken (Zeteo 2019-06-03) kommentar till 24 kap. 3 § 
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inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts eller att åtgärden eller verksamheten slutligt 

har upphört16. 

Överträdelser 

I 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken finns bestämmelser om straffsanktioner för brott mot 

områdesskydd eller för förseelse mot områdesskydd. 

2.4 Föreskrifter som vänder sig till allmänhet 

 

Om det behövs får länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddela 

ordningsföreskrifter gentemot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område, det 

vill säga föreskrifter som begränsar allemansrätten. Exempel på sådana inskränkande föreskrifter 

är förbud mot framförande av motorbåt, camping och bad. Ordningsföreskrifterna medför ingen 

rätt till ersättning. 

Föreskrifter som vänder sig till allmänhet bör synliggöras genom någon form av markering samt 

med bestämmelsen på skyltar i området så att allmänheten vet vad som gäller. 

Om inget annat beslutas gäller föreskrifterna omedelbart, även om de överklagas. 

Vad gäller begränsningar av båttrafik har länsstyrelsen också möjlighet att 

föreskriva om begränsningar och förbud med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) 

om det behövs ur miljösynpunkt. Om båttrafik och till exempel ankring behöver regleras i hav och 

större sjöar kan en reglering enligt sjötrafikförordningen ske och bestämmelsen kommer då att 

framgå av sjökortet.  

2.5 Konsekvensutredning 

Innan länsstyrelsen fattar beslut om ett vattenskyddsområde med ordningsföreskrifter ska 

konsekvenserna av ordningsföreskrifterna utredas i enlighet med 4 § förordning (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. Det innebär i korthet att utreda föreskrifternas 

kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och 

dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, 

organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt 

berörs ska ges möjlighet att yttra sig över konsekvensutredningen. Om länsstyrelsen bedömer att 

det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning behöver ingen 

konsekvensutredning genomföras. En sådan bedömning ska dokumenteras. 

Kravet på att genomföra en konsekvensutredning gäller bara beslut som innehåller föreskrifter 

som anses vara normbeslut. Vid beslut om vattenskyddsföreskrifter anses föreskrifter som 

                                                   
16 24 kap. 3 §.p 2, 3, och 5 miljöbalken. 

7 kap 30 § miljöbalken 

Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta 

kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med 

skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd av ett område får den meddela sådana 

föreskrifter. 

 

Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. 
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inrättats med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken vara normföreskrifter medan föreskrifter som 

inrättats med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken anses vara förvaltningsbeslut. 

Kravet på konsekvensutredning gäller bara myndigheter under regeringen. Kravet gäller alltså 

inte kommunerna. I kommunallagen finns dock vissa krav på beredning av ärenden som ska 

iakttas. Även om kraven på konsekvensutredningar inte formellt gäller kommuner kan det vara 

värdefullt att kommunen ändå utför liknande utredningar. 

2.6 Generella bestämmelser inom vattenskyddsområde 

Förutom de specifika föreskrifter som gäller för visst vattenskyddsområde finns det även 

generella föreskrifter som gäller för vattenskyddsområden. Dessa generella föreskrifter är 

meddelande med stöd av andra bemyndiganden än 7 kap. 22 § miljöbalken.  

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel innehåller bland annat bestämmelser om tillståndsplikt vid yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel inom vattentäktzon samt primär och sekundär skyddszon inom 

vattenskyddsområde. Den generella tillståndsplikten för användning av växtskyddsmedel i vatten-

skyddsområden enligt NFS 2015:2 gäller dock inte för vattenskyddsområden som har inrättats 

efter den 1 januari 2018 eller i fråga om vattenskyddsområden för vilka skyddsföreskrifterna har 

ändrats efter den 1 januari 2018. För vattenskyddsområden som inrättas eller ändras efter den 1 

januari 2018 behöver alltså en bedömning på lokal nivå göras av behovet av särskilda regler. 

Naturvårdsverket har också föreskrifter (2017:5) om skydd mot markförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor. Föreskrifterna innehåller vissa generella bestämmelser för 

lagring av brandfarlig vätska och spillolja inom vattenskyddsområde exempelvis krav på 

sekundärt skydd för alla cisterner överstigande 250 liter och vad avser cisterner ovan mark – 

sekundärt skydd i form av invallning. Dessutom finns vissa krav på märkning. Bestämmelserna är 

minimikrav och om högre krav ställs i föreskrifterna för området så är det dessa som gäller.  

2.7 Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen  

Beslut om vattenskyddsföreskrifter ska alltid föregås av en intresseavvägning mellan å ena sidan 

vattenresursens skyddsbehov och å andra sidan den enskildes intresse av att nyttja sin fastighet i 

enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken.   

 

Bestämmelsen i 7 kap. 25 § miljöbalken infördes eftersom det ansågs motiverat med en 

bestämmelse som var utformad i enlighet med den praxis som regeringsrätten 

kommit att tillämpa gällande tillämpningen av naturvårdslagens bestämmelser före införandet av 

miljöbalken17. I denna praxis betonades att vid en avvägning mellan allmänna och enskilda 

                                                   
17 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 320 och del 2 s. 96-97. Bestämmelsen ska också ses i ljuset av bestämmelsen om egendomsskydd 

i 2 kap. 15§ 1 stycket RF, där det bl a sägs att varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas tåla att 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. Denna regel gäller generellt vid tillämpning av miljöbalken och tillåter inskränkningar i markägarens rådighet över 
sin fastighet om de är motiverade av ett angeläget miljöintresse. 

7 kap. 25 § miljöbalken 

Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till 

enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som 

grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet ska tillgodoses. 
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intressen som avsågs i 3 § första stycket naturvårdslagen skulle beaktas vilken vikt lagstiftaren i 

olika sammanhang hade lagt vid miljö- och naturvårdshänsynen i jämförelse med bland annat 

den enskilde markägarens intressen. Vidare betonades att en grundläggande princip är att en 

inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom förutsätter 

att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den 

enskilde förlorar på grund av inskränkningen18. 

2.7.1 Gällande praxis 

Det finns ett flertal regeringsbeslut rörande skyddade områden som berör avvägningen mellan 

allmänna och enskilda intressen. En slutsats som kan dras av dessa beslut är att skyddet för den 

framtida dricksvattenförsörjningen generellt anses utgöra ett mycket tungt vägande 

allmänintresse. Vidare framgår att en bedömning av det allmänna intresset görs utifrån de 

särskilda förhållandena inom det område som man avser att skydda. I bedömningarna har 

regeringen bland annat beaktat möjlighet att långsiktigt tillhandahålla dricksvatten, tillgång till 

reservvattentäkt och en vattentäkts betydelse i ett regionalt perspektiv19.  

I flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen betonas även att bestämmelsen i 7 kap. 

25 § miljöbalken är generellt utformad och att myndigheten därmed har ett relativt stort utrymme 

för bedömningar i det enskilda fallet20. 

När det gäller inrättande av vattenskyddsområden och andra områdesskydd har 

fastighetsägare enligt 31 kap. 4 § miljöbalken rätt till ersättning för beslut som innebär att mark 

tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt 

försvåras. Mark- och miljööverdomstolen har även uttalat att lagstiftaren, genom att föreskriva en 

rätt till ersättning för markägare som drabbats av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken, kan 

sägas ha genomfört avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen direkt i lag21.  

I praxis, såväl före som efter miljöbalkens ikraftträdande, har möjligheten till ersättning för det 

intrång som ett beslut innebär för enskildas rätt att använda sin mark tillmätts stor betydelse.  

2.7.2 Motivering kring intresseprövning i beslut 

Det har stor betydelse att syftet med att inrätta vattenskyddsområdet tydligt motiveras och 

klargörs i beslutet. De omständigheter som har varit avgörande för myndighetens beslut bör 

framgå för såväl syfte och avgränsning som föreskrifter.  

När det gäller intresseavvägningen enligt 7 kap 25 § miljöbalken bör beslutsmyndigheten klargöra 

hur avvägningen har gjorts. Exempelvis bör den riskbedömning som gjorts, innehållandes en 

beskrivning av till exempel föroreningskällor och verksamheter och åtgärder som kan inverka 

negativt på vattenresursen framgå.  

                                                   
18 RÅ 1996 ref 40, ref 44 samt ref 56 samt däri gjorda hänvisningar. 
19 Regeringsbeslut I:4 Miljö- och energidepartementet 2015-10-29 Dnr M2013/01854/Me, Regeringsbeslut I:4 Miljö- och 

energidepartementet 2017-01-19 Dnr M2016/00564/M och Regeringsbeslut I:2 Miljödepartementet 2012-11-22 
M2012/1832/Ma. 

20 Se bland annat HFD 2014 not. 14 och HFD 2011 not. 100 och HFD 2014 not 36. 
21 MÖD dom 2018-10-09 i mål M 9276-17 jämför även MÖD 2006:16. 
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2.8 Interimistiska beslut om vattenskyddsområde 

 

Interimistiska förbud innebär att vissa åtgärder inte får vidtas utan tillstånd under en begränsad 

tid. Förbuden bör vara specifika och kan även gälla åtgärder som är tillståndspliktiga enligt annan 

lagstiftning. Anledningen till att den interimistiska förbudsperioden har begränsats till totalt fem år 

är att ett utdraget förbud kan innebära en osäkerhet för berörda markägare. 

Syftet med bestämmelsen om interimistiska förbud är att förhindra att skadliga verksamheter 

påbörjas eller riskfyllda åtgärder vidtas under tiden som området utreds. Det kan röra sig om 

områden som tidigare inte har varit skyddade såväl som redan skyddade områden för vilka 

föreskrifterna ska ändras. 

2.9 Ersättningar 

Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet med 

att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. Bakgrunden till att 

Sammanfattande slutsatser kring intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

Utifrån den praxis som utvecklats kring intresseprövningen som ska göras vid beslut som 

inskränker enskildas rätt att använda sin mark kan några viktiga slutsatser dras som kan vara 

stöd vid beslut om vattenskyddsområde.  

 

Intresset att skydda dricksvattentäkter mot föroreningar eller åtgärder som kan inverka 

negativt på kapaciteten utgör generellt sett ett angeläget allmänt intresse och därför finns det 

ett betydande utrymme att begränsa enskildas markanvändning inom vattenskyddsområdet.  

 

Om det går att på ett bra och tydligt sätt motivera det allmänna intresset att skydda en viss 

vattentäkt bör det därför vara möjligt att besluta om långtgående inskränkningar i enskildas 

rätt.  

 

Motiveringen av beslutet, såväl när det gäller avgränsningen av området som 

vattenskyddsföreskrifterna, kan få avgörande betydelse om beslutet överklagas. En tydlig och 

väl utvecklad motivering av varför det är ett angeläget allmänt intresse att skydda en viss 

vattentäkt och varför de beslutade föreskrifterna är nödvändiga för att tillgodose detta intresse 

ökar möjligheterna att beslutet står sig om det överklagas. 

 

En bedömning av behovet av föreskrifter måste göras i det enskilda fallet utifrån de särskilda 

förutsättningarna som råder inom det område som ska skyddas. Därför kan långtgående 

åtgärder vara motiverade i vissa fall men inte i andra.  

 

Den myndighet som beslutar om områdesskyddet ska visa att det allmänna intresset att 

inrätta vattenområdet överväger motstående enskilda intressen. Det är viktigt att beslutet 

motiveras på ett bra och tydligt sätt.  

7 kap. 24 § miljöbalken 

När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål ska skyddas som naturreservat, 

kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant 

område eller föremål ska få utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock 

högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området 

eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. Om det finns särskilda 

skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns synnerliga skäl, 

får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 

 

Ett förbud enligt första stycket ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
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processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § andra stycket som 

anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i vars intresse beslutet 

fattat också betala eventuella ersättningar. Det är därför den sökande som tar emot och hanterar 

ersättningsanspråk som uppstår under processen att besluta om vattenskyddsområdet samt 

träffar eventuella överenskommelser med enskilda.  

 

Ovanstående ordning innebär också att bestämmelsen i 34 § förordningen om områdesskydd, 

som anger att länsstyrelsen i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken ska på statens vägnar söka träffa 

uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet, sällan 

blir tillämplig i arbetet med att inrätta vattenskyddsområde.  

2.9.1 Övergripande om förutsättningarna för ersättningar i arbetet med 

vattenskyddsområde 

Fastighetsägare har enligt 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om föreskrifter för 

vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 

inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Detsamma gäller innehavare av särskild rätt 

till fastighet (31 kap 3 § miljöbalken). 

Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats 

eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras 

(31 kap 5 § miljöbalken).  

I de fall det uppstår synnerliga olägenheter vid pågående användning av fastigheten har 

fastighetsägaren rätt att få fastigheten inlöst i stället för att få ersättning (31 kap 8 § miljöbalken).  

Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om 

vattenskyddsområdet. Om föreskrifter om vattenskyddsområden har beslutats av länsstyrelse 

eller kommun efter ansökan ska ersättningen betalas av sökanden (31 kap 7 § andra stycket 

miljöbalken). Då det i normalfallet finns en sökande i vattenskyddsärenden så hanteras 

hanteringen av ersättningsanspråk vanligen av någon annan aktör än den myndighet som 

beslutat om att inrätta vattenskyddsområdet, se också ovan.  

I de fall länsstyrelsen tar initiativ till inrättande av områdesskydd så ska länsstyrelsen på statens 

vägnar söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen 

av fastighet i enlighet med 34 § förordningen om områdesskydd. 

I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så kan 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31 kap 13 § 

miljöbalken). Ärendet handläggs då som stämningsmål.   

31 kap 7 § miljöbalken 

Ersättning enligt 4 § betalas av staten. Om det är en kommun som har meddelat det beslut 
som avses i 4 §, ska ersättningen i stället betalas av kommunen. 

Om föreskrifter som avses i 4 § första stycket 5 har beslutats av länsstyrelsen efter ansökan 
av en kommun eller den i vars intresse vattenskyddsområdet har fastställts, ska 
ersättningen betalas av sökanden. Detsamma gäller om sådana föreskrifter har beslutats av 
en kommun efter ansökan av den i vars intresse föreskrifterna har meddelats.  
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2.10 Roller och ansvar i arbetet med vattenskyddsområde 

Flera myndigheter har utpekade ansvar i arbetet med att inrätta och förvalta 

vattenskyddsområden. Centrala statliga myndigheter har också ansvar för tillsynsvägledning. 

Nedan följer en redovisning av hur ansvaret är fördelat med avseende på vattenskyddsområden. 

Aktör Beskrivning av ansvar 

Dricksvattenproducenten Dricksvattenproducenten står för produktion och distribution av dricksvatten. 

Dricksvattenproducenten är vanligtvis den som ansöker om att ett 
vattenskyddsområde ska inrättas. I arbetet med en ansökan ingår att 
genomföra de undersökningar som behövs för att motivera avgränsningen av 
vattenskyddsområdet och de föreslagna föreskrifterna. Om föreskrifterna ligger 
till grund för intrångsersättningar enligt 31 kap. miljöbalken betalar 
dricksvattenproducenten i normalfallet ersättningen enligt 31 kap. 7 § 
miljöbalken eftersom beslutet om vattenskyddsområde inrättats i dennes 
intresse. 

Beslutsmyndigheten Beslut om vattenskyddsområde kan fattas av länsstyrelse eller kommun.  

Beslutsmyndigheten ansvarar för ärendets handläggning och ser till att 
ansökan har det innehåll och omfattning som behövs för att ansökan ska 
kunna handläggas. Beslutsmyndigheten ska självständigt handlägga ansökan 
och motivera beslutet med utgångspunkt i de bestämmelser som finns bland 
annat i miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Om ett beslut om 
vattenskyddsområde ska upphävas är det beslutsmyndigheten som fattar ett 
sådant beslut. 

Prövningsmyndigheten  Prövningsmyndigheten prövar dispenser och tillstånd enligt 
vattenskyddsområdets föreskrifter.  

Den myndighet som beslutar om vattenskyddsområdet är prövningsmyndighet 
om inget annat beslutas.  

Uppgiften att pröva dispenser och tillstånd enligt föreskrifterna kan dock 
överlåtas från länsstyrelse till kommun med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken. 

Tillsynsmyndigheten Tillsynsmyndigheten kontrollerar att bestämmelserna som gäller för 
vattenskyddsområdet efterlevs.  

Tillsynsmyndigheten kontrollerar också villkor i de särskilda tillstånd som 
meddelats enligt vattenskyddsföreskrifterna.  

Den myndighet som beslutar om vattenskyddsområdet är också operativ 
tillsynsmyndighet, om inget annat beslutas.  

Tillsynen över vattenskyddsområden kan överlåtas från länsstyrelse till 
kommun med stöd av miljötillsynsförordningen om kommunen begär det. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvar för tillsynen i fråga om 
samtliga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, utom 
den tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 § första 
stycket 1 miljötillsynsförordningen. Ansvaret gäller även sådana verksamheter 
som ligger inom vattenskyddsområde och som berörs av 
vattenskyddsföreskrifter. 

Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har det centrala ansvaret för områdesskyddet 
vattenskyddsområde enligt 2 § förordningen om områdesskydd. Myndigheten 
ska också ge tillsynsvägledning i frågor om vattenskyddsområden enligt 3 kap 
5 § miljötillsynsförordningen. 

Havs- och vattenmyndigheten vill framhålla att det är viktigt att de föreskrifter som behövs för 

att säkerställa vattenresursens skyddsbehov också fastställs i beslutet om 

vattenskyddsområde. Den intresseavvägning som ska göras enligt 7 kap 25 § miljöbalken 

kan resultera i att myndigheten fattar beslut som innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Sådana beslut görs möjliga bland annat av de ersättningsbestämmelser 

som finns i 31 kap miljöbalken eftersom det i så fall finns verktyg och förutsättningar att 

kompensera den enskilde.  
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Aktör Beskrivning av ansvar 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket är informationsansvarig för informationsmängden 
vattenskyddsområden enligt förordningen om geografisk miljöinformation.  

Myndigheten ska enligt 33 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. hålla ett nationellt register över skyddade områden enligt 7 kap. 
miljöbalken och har för detta ändamål utvecklat databasen VicNatur.  

Myndigheten utger föreskrifter om lagring och hantering av brandfarlig vara 
och spillolja med särskilda bestämmelser inom vattenskyddsområde och 
föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel med 
särskilda bestämmelser inom vattenskyddsområden beslutade före 1 januari 
2018. 

SGU SGU är nationell expertmyndighet avseende frågor som rör berg, jord och 
grundvatten och tillhandahåller kunskapsunderlag inom dessa områden. 
Myndigheten föreskriver och vägleder om frågor som rör statusklassning och 
normsättning för grundvatten inom vattenförvaltningen. Myndigheten ska 
remitteras enligt 26 § förordningen om områdesskydd före beslut fattas om 
inrättande av vattenskyddsområde. Myndigheten ansvarar för miljömålet 
grundvatten av god kvalitet. 

Vattenmyndigheterna Vattenmyndigheterna ska enligt 3 kap. 2 § förordningen 
vattenförvaltningsförordningen se till att det finns ett register över skyddade 
områden enligt artikel 6 i direktiv 2000/60/EG.  

Enligt artikel 6 pkt 2 i direktivet ska registret över skyddade områden bl.a. 
omfatta de vattenförekomster där det förekommer uttag av vatten för 
produktion av dricksvatten för 50 personer alternativt ett uttag > 10 m3/dygn.  

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen utgör inget formellt 
områdesskydd enligt miljöbalken, men det finns särskilda krav på övervakning 
och uppföljning av vattnet kvalitet med avseende på dess användning. 
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3 Beslutsunderlagets innehåll 

I det här kapitlet ges en beskrivning av de delar som bör ingå i ett beslutsunderlag för att inrätta 

eller revidera ett vattenskyddsområde. 

 

3.1 Sökande 

Vanligtvis fattas beslut om att inrätta vattenskyddsområde efter ansökan från en 

dricksvattenproducent. Sökande har därmed ett ansvar att se till att ansökan innehåller de 

underlag som behövs för att beslutsmyndigheten ska kunna besluta om vattenskyddsområdet. 

Sökanden betalar eventuell ersättning till sakägare. Det måste därför framgå i beslutsunderlaget 

vem som är sökande. 

En länsstyrelse eller kommun har formella befogenheter att på eget initiativ utreda och fatta 

beslut om vattenskyddsområde men det sker sällan.   

3.2 Syfte med vattenskyddsområdet 

För att skyddsföreskrifterna ska bli ändamålsenliga är det viktigt att syftet med 

vattenskyddsområdet är tydligt. Att syftet och därmed också skyddsbehovet är tydligt beskrivet är 

också betydelsefullt för intresseprövningen som beslutsmyndigheten ska göra. Föreskrifterna får 

inte gå längre än vad som krävs för att uppnå syftet med skyddet. Att syftet är tydligt beskrivet 

och väldokumenterat är också betydelsefullt eftersom det inte sällan utgör underlag för prövning 

och samråd kring åtgärder och aktiviteter som inte regleras direkt via vattenskyddsområdet och 

dess föreskrifter. 

Beslutsunderlaget bör innehålla följande delar: 

1. Uppgift om sökanden 

2. Beskrivning av syfte med vattenskyddsområdet 

3. Utredning av avrinningsområdet och vattentäkten 

4. Riskbedömning i sex steg: 

 
4.1. Beskriv beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning användas 

som dricksvatten. 

4.2. Redovisa potentiella föroreningskällor och risker kopplade till pågående mark- och 

vattenanvändning. 

4.3. Beskriv förutsättningarna för spridning från föroreningskälla till vattentäkten. 

4.4. Bedöm risken för negativ påverkan på vattentäktens uttagsmöjlighet/kapacitet. 

4.5. Analysera riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna 

användas för dricksvattenproduktion. 

4.6. Analysera om vattenskyddsföreskrifter kan användas för att reducera risken och 

inom vilket/delar av avrinningsområdet dessa bestämmelser i så fall bör gälla.   

5. Förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet  

6. Förslag och motivering till föreskrifter  

7. Förslag och motivering till prövnings- respektive tillsynsmyndighet  

8. Sakägarförteckning  

9. Redovisning av genomförd information till berörda 
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3.3 Utredning av avrinningsområdet och vattentäkten 

Storleken på avrinningsområden för Sveriges allmänna vattentäkter är väldigt olika. De minsta 

grundvattentäkterna omfattar någon eller några hektar jämfört med de största älvarna som kan 

omfatta tiotusentals kvadratkilometer. Ansökan bör innehålla en översiktlig beskrivning av 

avrinningsområdet även om vattenskyddsområdet avgränsas till att utgöra en del av 

avrinningsområdet. 

Avrinningsområdet bör beskrivas utifrån klimatzon, nederbördsmönster, topografi och geologi 

oaktat om det rör sig om en grundvattentäkt eller ytvattentäkt. Därutöver bör ett antal uppgifter 

redovisas för den aktuella vattentäkten utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, se nedan.  

3.3.1 Uppgifter som bör redovisas för ytvattentäkt 

Uppgift av betydelse Beskrivning 

Typ av vattentäkt Uppgift om ytvattentäkten utgör ett större eller mindre vattendrag eller en sjö. 

Intagets ungefärliga djup och läge bör beskrivas.  

Vattnets teoretiska omsättningstid Omsättningstiden är främst relevant för sjöar. Vattnets teoretiska 
omsättningstid utgör kvoten mellan sjövolymen och tillrinningen. Värden finns 
framräknade för ett stort antal sjöar i Sverige. Värdet varierar från några 
månader till tiotals år. En tumregel är att ju större tillrinningsområdet är i 
förhållande till sjövolymen, desto snabbare byts sjöns vattenmassa ut. 

Beräknade dimensionerande 
vattenstånd/flöden 

Dimensionerande flöden och rinntider kan vara viktiga att ta fram för den 
aktuella vattentäkten 

Pågående vattenregleringar Om och hur ett vattensystem regleras kan vara en viktig faktor att belysa då 
det har betydelse för om och hur vissa vanliga nyckeltal (exempelvis 
framräknade dimensionerande flöden och vattenstånd) kan användas i 
bedömningar av olika slag 

Uppgift om avrinningsområdet Vattentäktens lokalisering i avrinningsområdet inklusive uppgifter om 
tillrinnande vattendrag.  

Vilka tillrinnande vattendrag är av betydelse för vattenskyddsområdet med 
avseende på dess bidragande volym i förhållande till magasinets totala volym. 
Om sjön/vattendraget är starkt påverkat av grundvatten bör detta beskrivas. 

Sjöandel En hög sjöandel i avrinningsområdet innebär längre uppehållstider och en 
dämpning av flödesvariationer. 

Transporttider inom avrinningsområdet Den snabba transporttiden utgör en sårbarhet för ytvattentäkter eftersom ett 
utsläpp snabbt transporteras mot intagspunkten, därför kan transporttiden från 
olika delar av avrinningsområdet vara av intresse att räkna fram. 

Är den dominerande vattentransporter vinddriven eller strömningsdriven? 
Denna faktor är av särskild betydelse för sjöar, men kan också vara 
betydelsefullt för vissa vattendrag som kan utgöra gränsfall. Om det kan 
konstateras att vattentransporten huvudsakligen är vinddriven bör 
vindförhållanden redovisas för området. Vinddriven transport i vatten bygger 
på att vinden har lång varaktighet och därför saknar korta vindbyar med 
extremvärden i regel betydelse. 

Topografi Topografin avgör lutningarna längs sjöar och vattendrag, vilka i sin tur har 
betydelse för transporthastigheten vid ytavrinning.  

Flacka lutningar innebär en långsammare transport medan branta lutningar ger 
snabb avrinning. 

Dominerande jordarter De dominerande jordarterna inom området har stor betydelse för om vattnet 
infiltrerar eller avrinner på markytan.  

Ytavrinning uppkommer då nederbördsintensiteten överstiger jordens 
infiltrationsförmåga. 

Översvämningsbenägna områden Hur vattnets breder ut sig i olika delar av tillrinningsområdet visar var det kan 
finnas anledning att närmare analysera markanvändningens betydelse och 
inverkan på vattenförhållandena. Typiska översvämningsområden brukar 
finnas lokaliserade i flacka områden långt nedströms i avrinningsområdet. 
Även översvämningskartering för exempelvis 10-, 50- och 100-årsflöden kan 
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Uppgift av betydelse Beskrivning 

vara viktiga underlag för att bedöma betydelsen av markanvändning, 
riskbedömning för verksamheter och vattenskyddsområdets avgränsning. 

3.3.2 Uppgifter som bör redovisas för grundvattentäkt 

Uppgift av betydelse Beskrivning 

Typ av vattentäkt Uppgift om det rör sig om ett grundvattenuttag ur jord eller berg. Om 
vattenuttaget baseras på helt naturlig grundvattenbildning, förstärkt 
grundvattenbildning eller ett grundvatten som återinfiltrerats för att sedan tas 
ut, beredas och distribueras.  

Om det rör sig om förstärkt grundvattenbildning bör även den aktuella 
ytvattenresursen beskrivas. 

Uppgifter om brunnarna Uppgifter om brunnarnas lokalisering och konstruktion bör anges i ansökan 
liksom från vilket djup vattnet hämtas 

Grundvattenmagasinet Grundvattenmagasinet bör beskrivas med avseende magasinsvolym och 
magasineringsförmåga 

Grundvattendelare För vattentäkter i jord bör grundvattendelare kartläggas och beskrivas 

Hur grundvattennivån varierar över året Av särskild betydelse är den omättade zonen som utgör avståndet mellan 
markytan och grundvattenytan. Är magasinet slutet ska det beskrivas och då 
även vilken mäktighet de tätande lagren har, var grundvattenbildningen till det 
slutna magasinet bedöms ske och om det finns områden där det finns ett 
övertryck i magasinet som skapar en uppåtriktad strömningsriktning. 

Gradienter och uppehållstider/ 
strömningshastigheter 

Dominerande strömriktningar och strömningshastigheter bör beskrivas i 
övergripande termer för grundvattenmagasinet i sin helhet. Inom de delar som 
föreslås pekas ut som vattenskyddsområde bör nivåer, gradienter och 
uppehållstider vid olika uttagssituationer beskrivas noggrant.  

Av särskild betydelse är influensområdet från uttagspunkten. 
Vattenskyddsområden har ofta avgränsats utifrån uppehållstiden i mark. 
Vanligt har varit att vattenskyddsområdets yttre gräns har avgränsats till en 
uppehållstid på 1 år och att en primär skyddszon avgränsats utifrån 100 
dagars uppehållstid. Uppehållstid i mark är i en betydelsefull faktor att beakta 
vid utredning av vattenskyddsområde. 

In- och utströmningsområden  

 

Typiskt sett infiltrerar nederbörden till grundvatten i landskapets höglänta delar 
och då framför allt i områden med sprickigt berg i dagen och/eller områden 
med grovkorniga jordarter. Typiska utströmningsområden förekommer i 
dalgångar i anslutning till sjöar och vattendrag. Ofta är jordlagren i dessa 
områden mer finkorniga och markerna är ofta artificiellt dränerade. Däremellan 
finns många områden där vattnet både kan infiltreras till grundvatten och 
avrinna till ytvatten. Områden som är viktiga för grundvattenbildningen bör 
beskrivas i underlaget. 

Geologiskt underlag Geologin på en specifik plats har betydelse för om vattnet infiltrerar eller 
avrinner på markytan. De geologiska förutsättningarna ska beskrivas 
övergripande i allmänhet, och beskrivas specifikt utifrån deras inverkan på 
avgränsningen och utformningen av skyddsområdet. Underlag om berggrund, 
dominerande jordarter och förekomst av grundvattenmagasin finns samlat på 
SGUs hemsida 

Dominerande sprickzoner (avser berg) I berg domineras grundvattentransporten till sprickor. Det är svårt att med stor 
säkerhet reda ut hur vattnet rör sig lokalt, men dominerande sprickzoner kan 
ändå ofta identifieras och ge information om vattnets övergripande rörelser.  

3.4 Riskbedömning i sex steg 

Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, det vill säga att 

risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från riskbedömningen bör ligga 

till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av vattenskyddsområdet samt motivera 

föreslagna föreskrifter.   

En riskbedömning inleds med att identifiera vilka föroreningskällor som påverkar 

råvattenkvaliteten idag och analysera hur den påverkan ser ut med avseende på ämnen, 



 

- 33 - 

koncentrationer och koncentrationsvariationer över tid. Det är också viktigt att identifiera faror i 

tillrinningsområdet som ännu inte påverkat vattentäkten, men som har förutsättningar att göra det. 

En objektiv riskanalys får därefter göras och riskerna måste värderas i förhållande till deras 

allvarlighetsgrad. Därefter får bedömas vilka risker kopplat till markanvändning och tillkommande 

verksamheter som lämpligen hanteras med vattenskyddsföreskrifter.  

Här föreslås ett antal arbetssteg för genomförande av riskbedömningen. I arbetet kan det vara 

nödvändigt att använda specifika metoder för att bedöma särskilda risker eller att bedöma troliga 

samband. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att använda olika typer av metoder för att 

genomföra de olika momenten beroende på förutsättningarna och kunskaperna i det enskilda 

fallet.   

Arbetssättet som föreslås här är systematiskt och omfattar nedanstående steg/moment som 

delvis behöver göras parallellt. Steg 1-4 syftar till att identifiera risker samt beskriva platsspecifika 

och allmänna förutsättningar. Analysen av riskerna avslutas i steg 5 genom att uppskatta deras 

storlek och en värdera hur allvarliga de är. Det sista steget, steg 6, fokuserar på att identifiera 

möjliga riskreducerande åtgärder och analysera om vattenskyddsföreskrifter är ett verkningsfullt 

verktyg för att reducera den identifierade riskbilden. 

1. Beskriv beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning användas som 

dricksvatten. 

2. Redovisa föroreningskällor och faror i tillrinningsområdet kopplade till pågående mark- 

och vattenanvändning. 

3. Beskriv förutsättningarna för spridning från föroreningskälla till vattentäkten. 

4. Beskriv risker som kan påverka på vattentäktens kapacitet eller öka sårbarheten på ett 

negativt sätt. 

5. Analysera riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna användas 

för dricksvattenproduktion. 

6. Analysera om vattenskyddsföreskrifter kan användas för att reducera identifierade risker 

och inom vilka delar av tillrinningsområdet som dessa bestämmelser i så fall bör gälla.  

3.4.1 Steg 1 Beskriv beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning 

användas som dricksvatten  

Ett sätt att bedöma aktuell påverkan på råvattnet och identifiera relevanta ämnen är att utgå från 

kända data från den övervakning av råvattnets kvalitet (råvattenkontroll) som sker. För att kunna 

relatera analyserade värden kan olika bedömningsgrunder användas, till exempel kan resultaten 

från råvattenanalyser jämföras med gränsvärden för dricksvatten även om dessa 

gränsvärden/riktvärden inte formellt gäller råvattnet22. Branschorganisationen Svenskt Vatten har 

också gett ut branschriktlinjer för råvattenprovtagning som kan användas som stöd i arbetet23.  

Vidare kan analys av långa tidsserier upptäcka effekter av diffus påverkan och hur grupper av 

föroreningskällor sammantaget påverkar råvattnet. I övervakning och analyser av råvatten kan 

det också finnas data för screening efter särskilda ämnen. Även en icke-påvisad förekomst av ett 

ämne är en information att beakta. 

                                                   
22 Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (2001:30) och med senare ändringar. 
23 Svenskt vatten, Råvattenkontroll – Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 
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Resultaten från eventuell miljöövervakning och recipientkontroll kan också ge en bild av lokal 

problembild. I Sverige genomförs i dag en tämligen omfattande kontroll och övervakning av 

akvatiska miljöer. I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns ungefär 400 pågående 

övervakningsprogram och närmare 28 000 övervakningsstationer registrerade, varav 1 250 i 

grundvatten. I VISS samlas också underlag från vattenförvaltningens arbete med risk- och 

påverkansanalys samt statusklassificering som kan användas som underlag för bedömningar på 

lokal nivå.  

Genom att studera resultat från miljöövervakning och råvattnets kvalitet över en längre tidsperiod 

kan också trender upptäckas. Underlag från recipientkontroller finns till viss del hos Sveriges 

lantbruksuniversitet24. Det kan också finnas underlag från andra källor. 

Sammanfattningsvis bör ansökan redovisa vilka undersökningar som gjorts av det vatten som ska 

användas för att producera dricksvatten. Av underlaget bör framgå 

- Råvattnets kvalitet 

- Eventuell förekomst av problematiska ämnen som kan kopplas till pågående mark- och 

vattenanvändning 

Sådana ämnen bör analyseras med avseende på   

o maximala koncentrationer och koncentrationsvariationer vid olika tidpunkter  

o hur trenden utvecklas över tid 

3.4.2 Steg 2 Redovisa föroreningskällor och faror i tillrinningsområdet kopplade till 

pågående mark- och vattenanvändning  

Utifrån resultaten från miljöövervakning och råvattenkontroll bör förekomst av problematiska 

ämnen i råvattnet kunna identifieras. Dessa ämnen måste nu kopplas ihop med pågående mark- 

och vattenanvändning i tillrinningsområdet alternativt kopplas till andra föroreningskällor som 

ligger utanför tillrinningsområdet. Detta får göras genom kunskap om hur de aktuella ämnena 

används i samhället och hur de sprids i miljön. Ett ämnes förmåga att sprida sig i miljön bestäms 

av dess olika egenskaper såsom aggregationstillstånd vid olika temperaturer, densitet, mobilitet 

och löslighet i vatten.  

Vattenkvaliteten kan påverkas av både diffusa källor eller av punktkällor. Till diffusa källor räknas 

exempelvis läckage från jordbruksmark och skogsbruksmark, nedfall av luftföroreningar och 

dagvatten. Punktkällor har i regel ett tydligt utsläpp från exempelvis ett rör, skorsten eller ett 

avgränsat område. Till punktkällor räknas till exempel reningsverk och industrier. Ofta finns 

mycket kunskap om tänkbara föroreningskällor hos den aktuella kommunen. 

Om det rör sig om en föroreningskälla eller fler källor som ger upphov till samma förorening bör 

det beskrivas. Om det rör sig om flera föroreningskällor underlättas kommande steg i 

riskbedömningen om underlaget i övergripande termer beskriver de olika källornas relativa 

betydelse sinsemellan.  

Det är också viktigt att identifiera och beskriva faror kopplat till pågående markanvändning eller 

verksamhet som idag inte ger avtryck i råvattnets kvalitet, men som i framtiden kan riskera att 

                                                   
24 Sveriges Lantbruksuniversitet – recipientkontroll  

https://miljodata.slu.se/MVM/
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påverka vattentäkten till exempel i händelse av olycka eller annan tillfällig händelse som bedöms 

som möjlig eller trolig.  

Ett avrinningsområde med mycket verksamheter och bebyggelse, industri, vägar med mera 

innebär att vattenresursen är utsatt för en större föroreningsrisk jämfört med en vattenresurs i ett 

relativt oexploaterat område. Därmed finns alltid en anledning att, om det är möjligt, i första hand 

förebygga att risker etableras inom ett område som är oexploaterat.  

3.4.3 Steg 3 Beskriv förutsättningarna för spridning från föroreningskälla till vattentäkten 

I steg 3 beskrivs närmare de bakomliggande faktorer som är betydelsefulla för spridningen mellan 

föroreningskällan och vattentäkten. För denna beskrivning är tillrinningsområdets karaktäristik 

och övriga naturgivna förutsättningar för vattentäkten av stor betydelse. Källans lokalisering i 

tillrinningsområdet är av betydelse liksom om det rör sig om punktkälla med en tydlig 

utsläppspunkt eller om det rör sig om ett diffust utsläpp som berör stora arealer. Var i landskapet 

som utsläppet sker och till vilket medium (till vatten eller till mark) har betydelse för hur 

transporten mot vattentäkten sker och hur lång tid det tar för föroreningen att nå intaget. Dessa 

förutsättningar kan också vara avgörande för om ett ämne slutligen når vattentäkten eller inte. I 

detta steg är det viktigt att beskriva både sårbarhetsfaktorer liksom naturliga barriärer och hur 

detta påverkar spridningen från källan till intaget. 

Det finns anledning att i detta sammanhang särskilt kommentera urbana områden. I urbana 

områden finns ett stort antal artificiellt skapade spridningsvägar, till exempel områden där 

markskiktet är påverkat genom dräneringar och stora hårdgjorda ytor. Ledningsgravar under 

markytan skapar snabba spridningsvägar mellan områden som under naturliga omständigheter 

inte haft kontakt. Inom denna typ av områden kan förmodligen inte spridningsvägarna identifieras 

och beskrivas med någon större precision vilket bör ha betydelse för värderingen av risken som 

kommer i senare steg.  

Sammanfattningsvis bör i ansökan beskrivas  

 Rör det sig om en diffus spridning eller spridning från en/flera punktutsläpp 

 Utsläppets storlek 

 Rör det sig om varaktiga eller tillfälliga utsläpp/händelser 

 Sker spridning till mark eller vatten 

 Var ligger utsläppskällorna i förhållande till intaget och vad innebär det för transporttiden till 

intaget, spädeffekter, fastläggning och nedbrytning  

 Beskriv om förväntade klimatförändringar kan påverka spridningsmönstren 

3.4.4 Steg 4 Beskriv åtgärder som kan påverka vattentäktens kapacitet eller öka 

sårbarheten på ett negativt sätt  

Steg 4 innebär att identifiera och beskriva sådana åtgärder eller sådan markanvändning som kan 

påverka vattentäktens uttagsmöjligheter eller kapacitet på ett negativt sätt. Även sådana åtgärder 

som kan komma att öka sårbarheten för vattentäkten bör identifieras och beskrivas.   

Grundvattenbildningen kan exempelvis påverkas negativt av materialutvinning, i synnerhet 

materialutvinning under grundvattenytan som också kraftigt ökar grundvattnets sårbarhet genom 
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att den omättade zonen reduceras. Andra ingrepp och förändringar i markskiktet som kan 

påverka infiltration av vatten kan vara dikningsåtgärder och att hårdgöra mark.  

I detta steg bör även aktiviteter som kan ha en negativ effekt på naturliga skyddsbarriärer 

beskrivas. Det kan exempelvis handla om underjordsarbeten som innebär ingrepp i tätande 

jordlager som överlagrar grundvattenmagasinet. För att belysa sådana risker bör liknande 

identifiering och beskrivning som i steg 1-3 göras.  

3.4.5 Steg 5 Analysera riskernas allvarlighetsgrad utifrån att råvattnet långsiktigt ska kunna 

användas för dricksvattenproduktion 

I denna rapport definieras risk som en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvenserna 

av en oönskad händelse. Fokus är effekter på råvattnet.   

Riskanalysen kan sammanfattas i tre delfrågor  

1. Vad kan hända?  

2. Hur sannolikt är det?  

3. Vad är konsekvenserna?  

Riskanalyser kan genomföras på en rad olika sätt och Havs- och vattenmyndigheten anser att det 

är viktigt att det finns ett utrymme att välja olika metoder beroende på vad som är mest 

ändamålsenligt i det enskilda fallet.  

Det är vanligt att indela metoderna i kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder syftar till att beräkna och beskriva risken i siffror, exempelvis sannolikheten för att en 

händelse ska inträffa och den föroreningshalt detta leder till på en viss plats vid en viss tidpunkt. I 

kvalitativa analyser däremot ligger fokus på att beskriva risken och det som påverkar risken i ord 

eller klasser, det vill säga målet är inte att kvantifiera risken i fysiska storheter. Nedan följer en 

kort beskrivning av vanliga angreppssätt.  

Processbaserad modellering 

För att räkna på transporten av yt- och grundvatten samt föroreningsspridning kan 

processbaserade modeller användas. Dessa modeller är baserade på de naturliga processer 

med mera som styr transport, eventuell avskiljning och andra parametrar som är av betydelse. 

Hydrologiska och hydrauliska modeller kan till exempel kompletteras med moduler som beskriver 

biologiska processer och på så sätt kan modellerna ge information om förväntade 

föroreningshalter på en viss plats vid en viss tidpunkt. Macro-verktygen, som finns utvecklade för 

olika geografiska skalor och som används för att beskriva risken för läckage av växtskyddsmedel, 

är exempel på en sådan tillämpning.  

Logiska diagram 

Logiska diagram är ett vanligt angreppssätt för att visualisera och beskriva händelsekedjor och 

beräkna sannolikheten för olika scenarier eller kombinationer av händelser. Ett händelseträd 

utgår från en inledande händelse och visar hur möjliga utfall av efterföljande händelser ger 

upphov till olika scenarier. Exempelvis skulle händelserna i samband med en trafikolycka nära en 

vattentäkt kunna struktureras med ett händelseträd. Utgångspunkten skulle då kunna vara om det 

händer en trafikolycka eller inte, det vill säga de två möjliga utfallen är olycka eller ingen olycka. 

Efterföljande händelser skulle kunna vara om det i samband med olyckan sker ett utsläpp eller 

inte, om utsläppet kan samlas upp och så vidare. Om de möjliga utfallen för varje händelse 
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beskrivs med en sannolikhet kan också sannolikheten för de olika scenarierna beräknas och 

användas vidare i en i en riskanalys. 

Riskrankning med matriser 

Riskrankning med riskmatriser är en vanlig metod inom många områden och används till exempel 

då exakta uppskattningar av risknivån inte behövs eller då övergripande analyser görs för att 

identifiera var fördjupade utredningar är nödvändiga.  

En stor fördel med riskrankning är att det är ett enkelt sätt att åskådliggöra och kommunicera 

resultaten även med den som inte är så insatt. Det kan dock finnas vissa begränsningar med 

riskrankingmetoder som behöver hanteras för att slutresultatet ska ge de svar som behövs i den 

kontext som metoden används.  

En svårighet som kan uppstå i en riskrankning är till exempel att tydliggöra vilken händelse som 

sannolikheten och konsekvensen ska uppskattas för. Är det starthändelsen som leder till 

exempelvis ett utsläpp eller är det senare i händelsekedjan då det skett en spridning till 

vattentäkten som bedöms i rankingen? Det är helt enkelt svårt att bedöma sannolikheten för hela 

den händelsekedja som är förutsättningen för att händelsen ska leda till en konsekvens. Det kan 

också finnas begränsningar i den delvis automatiska klassning av den slutgiltiga risken som 

erhålls. Det kan leda till såväl en över- som underskattning av risken. En annan viktig 

begränsning är att det vid riskrankning med matriser inte finns något vedertaget och strukturerat 

sätt att analysera osäkerheten i resultaten.  

Eftersom riskrankning är vanligt förekommande då risker studeras som del av framtagandet av ett 

vattenskyddsområde är det viktigt att hantera dessa svårigheter i arbetet. Det som ytterst ska 

bedömas är risken för konsekvenser för råvattnet som leder till att dricksvattenproduktionen 

försvåras eller fördyras. I det arbetet är det viktigt att beakta steg 3 i riskbedömningen som syftar 

till att beskriva förutsättningar för spridning från källa till vattentäkt. Det är viktigt att de 

osäkerheter som förekommer i bedömningarna också beskrivs i underlaget. Uppskattningar och 

resonemang får göras utifrån förutsättningarna i ärendet.  

Värdering av riskens allvarlighetsgrad 

När riskerna analyseras måste de värderas utifrån allvarlighetsgrad. Riskvärderingen går 

kortfattat ut på att avgöra om den i riskanalysen beräknade risken är acceptabel eller inte och vid 

behov analysera möjliga åtgärder. Värdering av risker och beslut baserade på risknivåer kan vara 

komplexa. Det är vanligt att osannolika händelser med allvarliga konsekvenser behöver värderas 

mot mer sannolika händelser med mindre allvarliga konsekvenser.  

Oavsett vilken metod som tillämpas i riskbedömningsarbetet är det viktigt att sätta upp tydliga 

kriterier för hur en risk ska bedömas och vad bedömningen innebär.  Det är särskilt viktigt att 

beakta om det är möjligt att tidigt upptäcka effekter av ett utsläpp eller en händelse och om det då 

är möjligt att vidta åtgärder som motverkar eller vänder en negativ utveckling.  

Utfallet kan innebära att vissa risker bedöms som tillräckligt låga för att anses vara acceptabla. 

Sådana risker kan dock ändå behöva övervakas för att säkerställa att de förblir acceptabla. I 

andra änden av skalan finns det de risker som direkt anses oacceptabla och åtgärder måste 

vidtas. Mittemellan finns det de risker som kan accepteras om det inte går att motivera åtgärder 

med hänsyn till exempelvis tekniska möjligheter och kostnader. 
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Figur 1 Beskrivning av ett vanligt förfarande för att visa värdering av identifierade och analyserade risker.  

3.4.6 Steg 6 Analysera om vattenskyddsföreskrifter kan användas för att reducera 

identifierade risker och inom vilka delar av tillrinningsområdet som dessa 

bestämmelser i så fall bör gälla  

Resultaten i steg 5 ska nu i tillämpliga delar användas för att avgränsa vattenskyddsområdet och 

formulera föreskrifter. I det arbetet är det viktigt att beakta hur vattenskyddsföreskrifter kan 

utformas.  

Vattenskyddsföreskrifter kan enbart användas som begränsningar i markanvändningen och 

träffar framför allt markägare och verksamhetsutövare som verkar inom vattenskyddsområdet. 

Utgångspunkten är att vattenskyddsföreskrifter vid behov ska skärpa de krav som redan finns i 

den grundläggande miljölagstiftningen och därför är det viktigt att utgå ifrån vad som redan gäller. 

Dubbelreglering bör alltid undvikas.  

Vattenskyddsföreskrifter kan inte användas för att ställa krav på aktiva åtgärder som till exempel 

sanering av förorenade områden eller reglera belastningskällor som inte kan kopplas till en 

juridisk person.  

Det kan finnas risker som inte kan reduceras till acceptabla nivåer med hjälp av 

vattenskyddsföreskrifter. Det är vidare möjligt att en reduktion av riskerna till acceptabla nivåer 

förutsätter en kombination av vattenskyddsföreskrifter och kompletterande tekniska åtgärder i 

vattenverket. Det senare innebär emellertid inte att det är orimligt att införa 

vattenskyddsföreskrifter.  

Om utredningen visar att vattenskyddsföreskrifter utgör ett verkningsfullt verktyg för att reducera 

identifierade risker så kan utfallet i riskvärderingen i steg 5 utgöra grund för val av restriktionsnivå 

i föreskrifterna. Förekomst av mindre allvarliga, men samtidigt sannolika händelser kan beläggas 

med krav på anmälan eller tillstånd medan det finns en möjlighet att förbjuda eller begränsa 

allvarliga risker.  

Som framgår av kapitel 2.3.1 som allmänt behandlar restriktionsnivåerna i föreskrifterna är 

utgångspunkten att förbud används när en verksamhet utgör en oacceptabel risk och därför inte 

ska förekomma i vattenskyddsområdet. Krav på tillstånd kan istället vara lämplig nivå när det 

anses möjligt att genom en prövning av förutsättningarna på en viss plats och genom 

meddelande av villkor för verksamheten reducera riskerna till acceptabla nivåer. Krav på anmälan 
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ger tillsynsmyndigheten kunskap om tillkommande verksamheter och åtgärder vilket möjliggör att 

tillsynsmyndigheten vid behov kan ingripa och förelägga om lämpliga försiktighetsmått.  

Vattenskyddsföreskrifter kan också användas för att förebygga att risker uppstår. Emellertid 

måste även denna typ av begränsningar motiveras utifrån en riskbedömning som baseras på 

kända problem kopplade till den aktuella markanvändningen eller verksamheten samt de 

platsspecifika förhållanden som råder just avseende den aktuella vattentäkten.  

De delar av tillrinningsområdet där det förekommer risker kopplat till pågående mark- och 

vattenanvändning som behöver reduceras med hjälp av vattenskyddsföreskrifter pekas ut som 

vattenskyddsområde. Även sådana områden där risker behöver förebyggas för att bibehålla en 

fortsatt god vattenkvalitet pekas ut som vattenskyddsområde. Vid den slutgiltiga avgränsningen 

och zonindelningen av området bör ett antal andra praktiska överväganden göras utöver 

slutsatserna i riskbedömning, se kap 3.6. 

Syftet med skyddsföreskrifter och andra vattenskyddsåtgärder är att bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning. Effekterna av föreskrifterna kan sannolikt inte kvantifieras i absoluta tal, 

men resonemang om nyttan med föreskrifterna måste beskrivas i underlag och motivera varje 

föreskrift.  

Riskbedömningen kan ge resultatet att vissa identifierade risker inte kan hanteras med hjälp av 

vattenskyddsföreskrifter. Arbetet är ändå värdefullt då det ger dricksvattenproducenten möjlighet 

att vidta andra riskhanteringsåtgärder.  

3.5 Klimatförändringar och andra framtida risker   

Ofta uppstår frågan om hur förväntade effekter av klimatförändringarna ska omhändertas i arbetet 

med att inrätta vattenskyddsområden. Den pågående klimatförändringen som sker kommer att 

påverka dricksvattenförsörjningen. Nedan följer en sammanfattning av hur olika hydrologiska 

parametrar bedöms påverkas utifrån ett nationellt perspektiv.  

Tabell 1 Hämtad ur vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, rapport 2020:1, Sammanfattning av framtida förändring 
för klimatologiska och hydrologiska parametrar. Källa: SOU 2015:5115 med tillägg för vattentemperatur och istäckning. 

Parameter Förändring till följd av förväntade klimatförändringar 

Lufttemperatur Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, främst vintertid. 

Medelnederbörd Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland och på västkusten, främst vinter 
och vår. 

Kraftig korttidsnederbörd Ökning i hela landet. 

Ytvattentillgång Ökning i hela landet bortsett ifrån östra Götaland. Ökningen är störst på 
vintern. Minskning på sommaren, främst i östra Götaland. 

Grundvattentillgång Minskad grundvattentillgång i östra Götaland och till viss del östra Svealand. 
Däremot generellt sett ökad grundvattentillgång i norra Sverige. Därtill ses en 
förlängd period utan grundvattenbildning sommartid vilken ökar sårbarheten för 
vattenförsörjningen. 

100-års- och 200-årsflöden Ökning i stora delar av landet. Minskning i Norrlands inland och norra kustland 
samt nordvästra Svealand. 

Lågflöden Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst östra Götaland. 

Havsnivåer Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra Sverige. 

Vattentemperatur Ökning över hela året. 
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Hur förväntade klimateffekter ser ut i det aktuella avrinningsområdet får analyseras specifikt. 

Information kan exempelvis inhämtas från de regionala klimatanpassningsplanerna och 

vattenförsörjningsplanerna som tas fram av länsstyrelserna.  

I ett vattenskyddsärende är det viktigt att analysera förväntade klimateffekter utifrån 

vattenskyddsinstrumentets särskilda karaktär. Syfte med att inrätta vattenskyddsområden är i 

första hand att reglera markanvändningen för att skydda vattenresursen. Inom ramen för ärendet 

får det alltså analyseras om kunskapen om lokala effekter till följd av förväntade klimateffekter 

tillför något ytterligare till riskbedömningen, det vill säga innebär det att andra delar av 

avrinningsområdet ska pekas ut som vattenskyddsområde eller finns ett behov av andra typer av 

markreglerande föreskrifter.  

Vid sidan av klimatförändringar så kan andra framtida utmaningar för dricksvattenförsörjningen 

kopplas till bl.a. demografi, urbanisering, ekonomisk utveckling och ett förändrat vattenbehov.  

Det kan finnas existerande riskkällor som idag inte betraktas som problematiska, men som i 

framtiden med nya kunskaper kommer att bedömas som en risk. Det skulle t.ex. kunna handla 

om ett kemiskt ämne som används i samhället men det saknas kunskap om dess potentiella 

hälsoeffekter. Det är inte möjligt att i ett enskilt beslut om vattenskyddsområde gardera sig mot 

alla tänkbara framtida risker. Däremot är det viktigt att riskhanteringsarbetet som helhet är 

systematiskt och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Om ny kunskap tillkommer som motiverar 

nya föreskrifter inom ett vattenskyddsområde så kan sådana kompletterande beslut fattas med 

stöd av 7 kap 22 § miljöbalken.  

3.6 Förslag till avgränsning av vattenskyddsområdet och karta 

Utredningen som ligger till grund för ansökan har nu 

- utrett de geohydrologiska och hydrologiska förutsättningarna för avrinningsområdet och 

vattentäkten 

- analyserat råvattnet med avseende på belastning, kvalitetsvariationer och trender 

- identifierat risker för vattentäktens kvalitet och kapacitet kopplat till pågående 

markanvändning inom avrinningsområdet 

- analyserat om vattenskyddsföreskrifter kan vara ett användbart verktyg för att antingen 

adressera den konstaterade riskbilden alternativ behövs för att förebygga att risker för 

dricksvattenförsörjningens uppstår 

Nu behöver vattenskyddsområdet avgränsas och eventuellt indelas i zoner utifrån syftet med 

områdesskyddet. Utöver ovanstående kunskap om vattentäktens förutsättningar bör vissa 

förutsättningar särskilt beaktas. 

Det bör alltid övervägas om vattenskyddsområdet kan uppnå sitt syfte med en zon. Fördelen med 

en zon är den tydlighet det innebär för mark- och sakägare, tillsynsmyndighet och 

prövningsmyndighet. Det minskar även risken att skyddsvärd information indirekt framgår via 

beslutskartan.  

Ett vattenskyddsområde kan delas in i olika zoner om det finns ett behov av det. Motiv till 

indelning i zoner kan vara skillnader i markanvändning eller skillnader i sårbarhet. Att dela in 

området i zoner kan därmed vara ett sätt att beakta proportionalitetsprincipen i ärendet, enligt 7 
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kap 25 § miljöbalken, och på så sätt föreskriva om strängare föreskrifter i de delar av 

vattenskyddsområdet där detta är motiverat med hänsyn till syftet med områdesskyddet.  

Om olika zoner används bör de benämnas primär och sekundär skyddszon. Om det finns behov 

av ytterligare en zon bör den benämnas tertiär skyddszon. Traditionellt har det varit vanligt att i ett 

beslut om vattenskyddsområde formellt inrätta en vattentäktszon. Vattentäktszonen är enligt 

praxis ett litet geografiskt område runt uttagspunkt, infiltrationsbassänger, vattenverk och 

eventuell annan fast utrustning för dricksvattenproduktionen. Rekommendationen har varit att 

vattentäktszonen ska vara ett inhägnat område dit enbart dricksvattenproducenten har tillträde.  

Havs- och vattenmyndigheten anser att det är viktigt för dricksvattenproducenten att säkra 

tillträde och skalskydd för ett område motsvarande en traditionell vattentäktzon. Vattentäktzonen 

kan fastställas formellt i ett beslut om vattenskyddsområde men det finns en risk för att uppgifter 

om kritisk utrustning för dricksvattenproduktionen därmed också sprids via kartor på ett olämpligt 

sätt. Det bör därför övervägas om skyddet för ett sådant område kan åstadkommas med andra 

åtgärder än att formellt inrätta en vattentäktzon genom ett beslut om vattenskyddsområde.  

Den slutgiltiga avgränsningen av vattenskyddsområdet och eventuell indelning i zoner bör, i den 

mån det är möjligt och utan att äventyra syftet med vattenskyddsområdet, ske utefter 

identifierbara gränser i terrängen exempelvis väg, järnväg, kraftledning, vattendrag, åkerkant och 

fastighetsgräns. Detta för att det ska vara möjligt att orientera sig i och inom 

vattenskyddsområdet. Om det genom förbud eller krav på tillstånd regleras en pågående 

markanvändning bör enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det 

är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt.  

I ansökan bör förslag till avgränsning och eventuell indelning i zoner finnas med tillsammans med 

kartor över vattenskyddsområdet. Om området är stort kan flera kartor behövas. Det ska inte 

finnas någon tvekan om vattenskyddsområdets avgränsning på fastighetsnivå. Lämplig skala är 

1:10 000. För större vattenskyddsområden kan det även behövas en översiktskarta i annan skala. 

Det är viktigt att beakta att det är kartan som fastställs i beslutet som formellt gäller om frågor 

kring avgränsningen uppstår i något skede.  

3.7 Förslag och motivering till skyddsföreskrifter 

Ett förslag till skyddsföreskrifter bör redovisas i ansökan. Föreslagna föreskrifter bör vara 

motiverade utifrån resultatet av riskbedömningen. Om underlaget visar att det inte behövs några 

föreskrifter för hela eller delar av området bör utgångspunkten vara att dessa områden inte heller 

ska beslutas som vattenskyddsområde.  

3.8 Förslag och motivering till prövnings- respektive 

tillsynsmyndighet 

Ansvarsfördelningen mellan myndigheter hanteras i avsnitt 7.1. Det är viktigt att det i processen 

kring att ta fram en ansökan sker en dialog med kommun och länsstyrelsen angående prövnings- 

respektive tillsynsmyndighet. Utfallet av denna dialog bör framgå i ansökan genom förslag och 

motivering till prövnings- respektive tillsynsmyndighet. 
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3.9 Sakägarförteckning 

Alla markägare och innehavare av särskild rätt till marken är så kallade sakägare. Innehavare av 

särskild rätt är till exempel arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av 

kraftledningar, vägsamfälligheter, fiskesamfälligheter med flera. En sakägarförteckning bör ingå i 

en ansökan. Eftersom sakägarförhållanden kan förändras över tid bör förteckningen inte vara 

äldre än två månader när ansökan lämnas in. 

3.10 Redovisning av genomförd information till berörda 

För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd som är lätt att efterleva bör kommunikationen med 

de som kommer att beröras av vattenskyddsområdet och dess bestämmelser påbörjas innan 

ansökan skickas in. 

Det finns inga formella krav på samråd inför en ansökan om vattenskyddsområde, men det 

rekommenderas och det är också vanligt att information om ansökan presenteras för markägare 

och andra sakägare. Ansökan bör innehålla en sammanfattning av vilka informationsinsatser som 

genomförts, vilka synpunkter som mottagits och hur dessa beaktats vid utformningen av ansökan.  
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4 Beslutsmyndighetens handläggning 

Detta kapitel rör obligatoriska moment bland annat enligt miljöbalken samt förordningen om 

områdesskydd då vattenskyddsområden inrättas.  

 

Figur 2 Beslutsmyndighetens handläggningsprocess 

4.1 Ansökan inkommer 

När en ansökan om vattenskyddsområde inkommer gör den beslutande myndigheten lämpligen 

en samlad bedömning kring om underlaget i ansökan kan anses vara komplett för att ligga till 

grund för vidare handläggning.   

Om beslutsmyndigheten anser att underlaget är ofullständigt eller oklart så bör 

beslutsmyndigheten verka för att ansökan får det innehåll och den omfattning som behövs för att 

kunna handläggas.  

Även om det inte finns något absolut krav på att samråd ska hållas mellan beslutsmyndighet och 

sökande före ansökan skickas in så kan en kommunikation i ett tidigt skede underlätta den 

fortsatta processen. Det är också positivt om även föreslagna prövnings- och tillsynsmyndigheter 

deltar vid dessa samråd. 

4.2 Myndighetssamråd  

Efter att ansökan inkommit till beslutsmyndigheten ska underlaget skickas på myndighetssamråd 

i enlighet med 25-26 §§ förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Samråd med myndigheter bör ske tidigt i processen eftersom yttranden från dessa myndigheter 

kan föranleda ändring av både föreslagna föreskrifter och avgränsning.  

Samråd med central myndighet behöver inte ske om det är uppenbart att ärendet saknar 

betydelse för den centrala myndigheten. 
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4.2.1 Samråd mellan länsstyrelse och kommun 

Innan beslut fattas om vattenskyddsområde ska länsstyrelsen och kommunen samråda med 

varandra. Ibland uppstår frågan vilken del av kommunen som avses i bestämmelsen. Genom att 

inte specificera vilken del av kommunen som avses direkt i lagstiftningen så finns ett utrymme för 

kommunfullmäktige att delegera uppgiften till nämnd i enlighet med kommunallagens 

bestämmelser.  

4.2.2 Riksintressen 

I 3 kap. och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om riksintressen. Begreppet riksintresse 

används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. 

miljöbalken, dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga 

nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk.  

Myndighetssamråd enligt 25-26 §§ förordning om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

25 § Länsstyrelsen och kommunen ska samråda med varandra innan de fattar beslut i 

frågor som anges i 24 § tredje stycket.  

 

25 a § En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller 

upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken samråda med 

1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är uppenbart att ärendet saknar 

betydelse för Skogsstyrelsen, 

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det inte är uppenbart att ärendet 

saknar betydelse för Havs- och vattenmyndigheten, 

3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte är uppenbart att ärendet 

saknar betydelse för Jordbruksverket, och 

4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grundvatten och det inte är uppenbart 

att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska undersökning. 

 

25 b § En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller 

upphävande av ett vattenskyddsområde samråda med Sveriges geologiska undersökning, 

om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska 

undersökning. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 § Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt 7 kap. eller 26 kap. 11 § miljöbalken 

ska länsstyrelsen samråda med 

1. Naturvårdsverket, om beslutet rör Naturvårdsverket och kan leda till ersättning eller 

inlösen enligt 31 kap. 

miljöbalken eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av 

vikt, 

2. Riksantikvarieämbetet, om beslutet rör Riksantikvarieämbetet och kan leda till 

ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan ekonomisk 

förpliktelse för staten eller annars är av vikt, och 

3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör Havs- och vattenmyndigheten och 

är av vikt.  
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Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller större områden med stora natur- och kulturvärden 

och värden för friluftslivet. De omfattar delar av Sveriges kuster, fjäll och älvar. Dessa områden 

anges direkt i miljöbalken.  

I förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden finns de tolv myndigheter 

angivna som har ansvar att göra sin bedömning av vilka områden som är av riksintresse för olika 

sektorer enligt 3 kap. miljöbalken. 

Beträffande dricksvatten anges i 3 kap 8 § miljöbalken att mark- och vattenområden som är 

särskilt lämpliga för anläggningar för vattenförsörjning så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Havs- och 

vattenmyndigheten ska lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som myndigheten 

bedömer vara av riksintresse för dricksvattenförsörjningen (2 § 11 punkten i förordningen 

(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.) 

Det kan inte uteslutas att ett föreslaget vattenskyddsområde kan påverka ett riksintresseanspråk. 

Exempel på anspråk som kan aktualiseras är  

 rennäring (3 kap. 5 § miljöbalken, Sametinget) 

 yrkesfiske (3 kap. 5 § miljöbalken, Havs- och vattenmyndigheten) 

 värdefulla ämnen eller material (3 kap. 7 § miljöbalken, Sveriges geologiska undersökning) 

 kommunikationer (3 kap. 8 § miljöbalken, Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina 

verksamhetsområden) 

 energiproduktion (3 kap. 8 § miljöbalken, Statens energimyndighet) 

 totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap inom sina ansvarsområden). 

När en myndighet fattar markreglerande beslut, till exempel olika former av områdesskydd, ska 

hänsyn tas till riksintressen. Utgångspunkten är att riksintressen enligt 4 kap miljöbalken ska 

skyddas mot beslut som kan innebära en påtaglig skada på de värden som pekas ut. Avseende 

riksintresseanspråk enligt 3 kap miljöbalken så gäller att området ska skyddas mot åtgärder som 

exempelvis kan påtagligt försvåra tillkomst eller nyttjandet av det som anspråket avser.  

I 3 kap. 10 § miljöbalken anges att om ett område enligt 3 kap. 5-8 §§ är av riksintresse för flera 

oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 

långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller 

del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde.   

4.3 Förslag till beslut 

Sökanden har i sin ansökan föreslagit avgränsning av vattenskyddsområdet och vilka föreskrifter 

som bör gälla inom hela eller delar av vattenskyddsområdet, baserat och motiverat utifrån det 

underlag som redovisas i ärendet.  

Beslutsmyndigheten (länsstyrelsen eller kommunen) bearbetar ansökan till ett förslag till beslut 

om vattenskyddsområde med föreskrifter. 
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4.4 Föreläggande om att yttra sig/remiss 

Alla markägare och innehavare av särskild rätt till marken ska ges möjlighet att yttra sig över 

förslag till beslut om vattenskyddsområde. Innehavare av särskild rätt är exempelvis arrendatorer, 

jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av kraftledningar, vägsamfälligheter och 

fiskesamfälligheter. 

 

Enligt 24 § ska sakägare föreläggas om att yttra sig. Att varje sakägare ges en möjlighet att yttra 

sig är viktigt för processen, därför ska det ske genom ett föreläggande som också delges. Det bör 

tydligt framgå att myndigheten kan komma att besluta i ett ärende som kan ha betydelse för 

sakägaren även om inget yttrande ges in.  

Det är den beslutande myndigheten som avgör hur delgivning ska gå till och som står för 

kostnaden för delgivningen. I många fall ingår det för beslutsmyndigheten okända sakägare i ett 

vattenskyddsområde och ett särskilt beslut tas då om att tillämpa kungörelsedelgivning, enligt 

49 § delgivningslagen när en obestämd krets ska delges.  

Föreläggande att yttra sig enligt förordning om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. 

24 § Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut enligt tredje stycket 

(beslut att förklara ett område som vattenskyddsområde) ska den förelägga ägare och 

innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte 

sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. Delgivning behöver dock inte ske 

med sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till beslut. 

 

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande, får länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att meddela ett föreläggande. 
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4.5 Sökande bemöter inkomna yttranden 

Eftersom beslutet om vattenskyddsområde i normalfallet tas efter ansökan från en 

dricksvattenproducent ska sökanden som huvudregel ges möjlighet att bemöta inkomna 

yttranden. Synpunkterna i ärendet kan också innebära att ansökan kan behöva kompletteras. Då 

myndighetssamrådet vanligtvis inte genomförs samtidigt som föreläggandet om att yttra sig 

skickas till sakägare kan sökanden behöva bemöta synpunkter och komplettera 

beslutsunderlaget i flera omgångar.  

4.6 Samlad bedömning 

I ärendet finns nu en ansökan med underlag, yttranden från myndighetssamråd, sakägare och 

andra, samt sökandes bemötande av dessa yttranden. Beslutande myndighet ska nu göra en 

samlad bedömning kring syfte, avgränsning, föreskrifter, intresseavvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen och därefter gå till beslut.  

Kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) 

Hur kungörelsedelgivning går till 

47 § Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att den handling som ska 

delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om 

detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 

vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§. 

 

Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges 

49 § Kungörelsedelgivning får ske 

1. om en obestämd krets ska delges, 

2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med 

delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem, eller 

3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska delges, det inte finns 

någon som är delgivningsmottagare för dem enligt 14 § första stycket och delägarna eller 

medlemmarna är fler än tio. 

 

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns 

skäl till det, i ortstidning. Om delgivningen i ett sådant fall som avses i första stycket 2 avser 

personer som hyr eller annars innehar lägenheter i samma fastighet ska meddelandet 

dessutom anslås inom fastigheten på lämpligt sätt. 

 

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen 

avser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig 

myndighet eller en kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 

skickas till myndigheten eller kommunen. 

 

Delgivningsförordning (2011:154) 

2 § Om en myndighet ska se till att delgivning sker, beslutar myndigheten om sättet för 

delgivning. Kostnaden för sådan delgivning ska myndigheten svara för. 
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4.7 Beslut om vattenskyddsområde 

Ett beslut om vattenskyddsområde ska alltid innehålla beslutet att förklara området som 

vattenskyddsområde samt meddelade skyddsföreskrifter. Områdets avgränsning och eventuella 

indelning i zoner måste framgå av beslutet, normalt sett illustreras det med en karta. Om ett 

beslut kan överklagas ska parter även underrättas om hur det går till. En underrättelse om hur 

man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form och 

innehåll och vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid.  

Ett beslut om vattenskyddsområde kan disponeras på olika sätt, exempelvis med följande 

innehåll. 

 Beslut om att förklara området som vattenskyddsområdet med avgränsning och eventuell 

indelning i zoner.  

 Beskrivning av vattenskyddsområdets syfte. 

 Beslut om skyddsföreskrifter 

 Tidpunkt för ikraftträdande.  

 Av 7 kap 22 § första stycket framgår att vattenskyddsföreskrifter ska gälla omedelbart även 

om de överklagas. Det innebär att om beslutsmyndigheten vill att föreskrifterna ska träda ikraft 

vid ett senare tillfälle så får detta anges särskilt i beslutet. 

 Övergångsgångsbestämmelser. Om pågående verksamhet regleras genom till exempel krav 

på tillstånd, kan det underlätta om det i övergångsbestämmelser regleras vad som gäller för 

detta.  

 Om verksamheter som innehar tillstånd med rättskraft enligt 24 kap 1 § miljöbalken omfattas 

av vattenskyddsföreskrifterna eller inte.  

 Eventuella undantag från föreskrifterna.  

 Motivering till beslutet. I motiveringen till beslutet bör framgå hur föreskrifterna motiveras samt 

finnas en redogörelse för den intresseavvägning som genomförts enligt 7 kap. 25 § 

miljöbalken. 

 Beslut om vilken myndighet som prövar undantag från föreskrifterna och vilken myndighet 

som bedriver tillsyn inom området.  

 Allmänna upplysningar till beslutet, till exempel om hur beslutet kungörs. 

 Allmänna upplysningar om bestämmelser som reglerar rätten till ersättning.  

 Kartbilaga. En kartbilaga bör fastställas i beslutet. I kartbilagan bör information såsom 

diarienummer, beslutande myndighet, teckenförklaring och nödvändig kartstandard som 

copyright-texter, norrpil och skalstock ingå. Då det är beslutskartans avgränsning som gäller 

är det viktigt att kartan är tydlig och att sakägare kan se hur fastigheten berörs. Är området 

stort används med fördel en översiktskarta tillsammans med detaljkartor. Detaljkartor bör inte 

vara i en skala mindre än 1:10 000  

 Konsekvensutredning till föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om en sådan har 

genomförts. Om länsstyrelsen beslutat att det inte är nödvändigt att genomföra en 

konsekvensutredning till fastställda ordningsföreskrifter så ska motivet till beslutet finnas 

dokumenterat.  

 Överklagandehänvisning 
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5 Moment efter att beslutet fattats 

5.1 Författningssamling, kungörelse och utskick av beslut 

Föreskrifter ska, om det är normföreskrifter som gäller allmänheten, kungöras i länets 

författningssamling när länsstyrelsen är beslutande eller i kommunens författningssamling när 

kommunen är beslutande. På detta sätt anses allmänheten få del av vad som gäller inom 

området.   

Kravet på att länsstyrelsen även ska publicera kommunala författningar i länets 

författningssamling är borttaget sedan år 2014. Om ett kommunalt beslut ändras eller upphävs 

och där författningen först har kungjorts i länsstyrelsens författningssamling ska ändringen eller 

upphävandet också kungöras i länsstyrelsens författningssamling. 

 

Enligt 27 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska kungörelse om beslutet 

införas i ortstidning. Det är med ledning av det datum då kungörelsen införs i tidningen som 

överklagandetiden räknas.  

Om det är uppenbart att beslutet bara berör endast viss eller vissa sakägare så får beslutet 

delges dessa sakägare i stället för att kungöras. Då gäller överklagandetiden från den dag då det 

framgår att sakägaren tagit del av beslutet. 

Att använda olika former av delgivning i samma ärende t.ex. en kombination av annons i 

ortstidning och delgivning med kvitto till vissa sakägare bör undvikas eftersom det skapar en 

osäkerheter om vilka tidsfrister som gäller för överklagandetiden.   

Utöver att kungöra beslutet i ortstidning ska beslutet också sändas till alla markägare enligt 31 § 

förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

 

Observera att kravet i lagstiftningen innebär att alla markägare ska tillsändas beslutet. 

Sakägarkretsen kan emellertid vara betydligt bredare, se avsnitt 4.4 föreläggande att yttra sig, 

27 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

 
Underrättelse om beslut 

27 § När ett beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut 

ändras eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för 

författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och 

sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Om 

det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa sakägare, får beslutet delges dessa 

sakägare i stället för att kungöras. 

Beslut som avses i första stycket är 

7. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde och 

beslut enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om föreskrifter för ett sådant område, 

31 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Till markägaren skall sändas beslut att skydda områden och naturföremål, beslut om 

föreskrifter för områden och naturföremål och beslut om skötselplan enligt 3 §. 
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och det kan vara lämpligt att även skicka beslutet till kända sakägare (som inte är markägare) 

och som berörs av beslutet.   

Tänk på att markägarförhållanden är föränderliga och att en ny förteckning kan behöva tas fram 

inför utskicket av beslutet om handläggningen av ärendet tagit lång tid. 

5.2 Centrala myndigheter 

Beslut ska skickas till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Lantmäteriet, 

länsstyrelsen och kommunen. Beslutet ska även skickas till Statens jordbruksverk om inte 

kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten. Det är även lämpligt att 

skicka beslutet till de myndigheter som yttrat sig i ärendet. 

 

5.3 Naturvårdsregister 

Enligt 33 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska länsstyrelsen ha ett register 

över beslut enligt 7 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket ska ha ett motsvarande nationellt register. 

Naturvårdsverket använder handläggarstödet VicNatur för att uppfylla kravet om ett nationellt 

register och vanligtvis använder även länsstyrelserna VicNatur som sitt register. Länsstyrelserna 

ska registrera beslut om vattenskyddsområden i VicNatur inom fem arbetsdagar. Kommunerna 

28-31 §§ förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

28 § Följande beslut ska skickas till Naturvårdsverket: 

1.beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och 

naturföremål, 

 

28 a § Följande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten: 

1.beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och 

naturföremål, 

 

28 d § Beslut enligt 27 § andra stycket ska skickas till Statens jordbruksverk och Boverket, om 

inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten. 

 

28 e § Följande beslut ska skickas till Lantmäterimyndigheten: 

1.beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och 

naturföremål, 

 

29 § Följande beslut ska sändas till länsstyrelsen. 

1.Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och 

naturföremål. 

 

30 § Följande beslut ska sändas till kommunen. 

1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och 

naturföremål. Beslut som avses i första stycket är 

7. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde och 

beslut enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om föreskrifter för ett sådant område, 

 

31 § Till markägaren ska sändas beslut att skydda områden och naturföremål, beslut om 

föreskrifter för områden och naturföremål och beslut om skötselplan enligt 3 §. 
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har inte behörighet att registrera beslut i VicNatur. Kommunala vattenskyddsbeslut ska därför 

berörd länsstyrelse registrera i VicNatur.  

 

5.4 Överklaga beslut 

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde överklagas till regeringen och kommunens beslut 

till länsstyrelsen. Överklagandetid är tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidning. 

 

  

33 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Naturvårdsregister 

33 § Länsstyrelsen ska föra ett register över beslut enligt 7 kap. miljöbalken och andra 

förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister).  

 

33 a § Naturvårdsverket ska föra ett sammanfattande nationellt register över sådana beslut 

och förhållanden som avses i 33 §.  

 

33 b § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana naturvårdsregister som avses i 

33 §. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Havs- och 

vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. 

40-41 §§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Överklagande 

40 § Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och 

vattenmyndigheten får överklaga beslut som rör frågor som avses i 7 kap. miljöbalken. 

Naturvårdsverket får dock i fråga om strandskydd endast överklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 

18 a §§ miljöbalken. 

Naturvårdsverket får även överklaga beslut enligt 12 kap. 11 § miljöbalken.  

 

41 § En kommuns beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 10-13, 21 och 22 §§ och Kustbevakningens beslut enligt 14 

§ får överklagas hos regeringen. 

Bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen 

finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om 

mark- och miljödomstolar. 
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6 Förvaltning av vattenskyddsområden 

Efter beslut om vattenskyddsområde lever beslutet vidare som ett lagakraftvunnet beslut med 

lokala markreglerande bestämmelser. Myndigheter med sina respektive roller är 

tillsynsmyndighet samt prövningsmyndighet för dispens, tillstånd och anmälan. 

6.1 Tillsyn inom vattenskyddsområden 

Den operativa tillsynen inom vattenskyddsområden består bland annat i att övervaka att 

skyddsföreskrifterna som gäller i området följs. Det innebär en allmän övervakning för att 

exempelvis kontrollera att den som bedriver verksamhet i ett sådant område eller allmänhet som 

vistas i ett skyddat område följer de föreskrifter och andra bestämmelser som gäller för området. 

Tillsynsmyndigheten får även meddela förelägganden och förbud i enskilda fall med stöd av 

26 kap. 9 § miljöbalken samt ingripa för att skydda vattenresursen och syftet med 

vattenskyddsområdet. En viktig uppgift för tillsynsmyndigheten är även att tillhandahålla och över 

tid upprätthålla information om vattenskyddsbeslutet och dess bestämmelser. 

Tillsynen består också i att kontrollera att tillstånd och dispenser inom de skyddade områdena 

följs liksom att en verksamhet utövar erforderlig egenkontroll. 

6.1.1 Ansvarsfördelning för tillsyn och tillståndsprövning 

Tillsyn 

Tillsyn över vattenskyddsområden regleras i miljötillsynsförordningen. Den kommunala nämnden 

är tillsynsmyndighet när vattenskyddsområdet har beslutats av kommunen enligt 2 kap. 8 och 

9 §§ miljötillsynsförordningen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenskyddsområden som 

beslutats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta tillsynen till den kommunala 

nämnden om kommunfullmäktige begär detta. En överlåtelse av tillsynen sker dock enligt 

bestämmelser som framgår av miljötillsynsförordningen. Naturvårdsverket har också tagit fram en 

vägledning om överlåtelse av tillsyn25.  

Prövning enligt vattenskyddsföreskrifter 

Det är viktigt att uppmärksamma att prövningsuppgifter enligt vattenskyddsföreskrifterna överlåts 

med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken från länsstyrelsen till kommunen. Det innebär att överlåtelse 

av prövning sker med stöd av annat lagrum och i enlighet med en annan process än delegation 

av tillsyn.  

Eftersom det finns en uttrycklig bestämmelse och tydlig process för delegation av tillsyn så kan 

man, enligt Havs- och vattenmyndighetens uppfattning, inte dra slutsatsen att befogenheten att 

kontrollera efterlevnaden av enskilda tillstånd också delegerats till kommunen enkom för att 

prövningen överlåtits. 

Vid beslut om vattenskyddsområde är det därför viktigt att besluta om en rationell och 

ändamålsenlig förvaltningsmodell över området där prövning och tillsyn hänger samman. Hur 

ansvarsfördelningen ser ut kan variera beroende på utformningen av föreskrifterna.  

                                                   
25 Naturvårdsverket 2020-01-30, Vägledning om överlåtelse av tillsyn 
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6.1.2 Militär verksamhet inom vattenskyddsområden 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har ansvar för tillsynen i fråga om samtliga verksamheter 

och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets 

radioanstalt, utom den tillsyn som omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 § första 

stycket 1. Ansvaret gäller även sådana verksamheter som ligger inom vattenskyddsområde och 

som berörs av vattenskyddsföreskrifter.  

Det är inte möjligt att delegera prövningar enligt vattenskyddsföreskrifter till Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö. 

6.2 Översyn av beslut och behov av revidering 

Vattenskyddsområden som skyddsform har funnits sedan länge i svensk miljölagstiftning. Det 

förekommer att behovet av att skydda en dricksvattentäkt genom att förklara det som 

vattenskyddsområde med åren minskar för att till slut också upphöra. De myndigheter och 

dricksvattenproducenter som ansvarar för att inrätta och förvalta vattenskyddsområdet bör 

fortlöpande överväga behovet av att bibehålla de restriktioner som föreskrifterna innebär.  

Beslutande myndighet kan lämpligen ta en aktiv roll i dessa överväganden där översyn av 

besluten ingår och eventuellt behov av revidering kommuniceras med dricksvattenproducenten 

och tillsynsmyndighet (om det är en annan myndighet än beslutande myndighet). 

Vattenskyddsområdets aktualitet och syftet med att upprätthålla vattenskyddet kan därmed 

övervägas.   
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Vägledning om inrättande och förvaltning av 

vattenskyddsområden 

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och 

naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs. Samhällsutvecklingen och 

klimatförändringar skapar utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Samtidigt som 

vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvalitet och minska 

tillgången till sötvattenresurser.  

Denna publikation omfattar i huvudsak en beskrivning av och vägledning om hur 

vattenskyddsområden kan inrättas, förvaltas och upphävas. Vägledningen ger en beskrivning av 

roller och ansvar för inblandade aktörer, rekommendationer kring innehåll i ansökan och råd om 

handläggning hos beslutande myndighet. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets handbok 

2010:5 om vattenskyddsområden. Förändringar jämfört med tidigare handbok är exempelvis att 

det inte längre finns allmänna råd som föreslår föreskrifter som bör användas. I vägledningen 

föreslås istället ett systematiskt arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt 

vattenskyddsområde. Det är viktigt att beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter grundar sig 

på platsspecifika förutsättningar och att skyddsföreskrifter är lokalt anpassade.  

Kompletterande till denna vägledning finns sedan tidigare rapporter inom olika sakområden 

kopplat till vattenskydd samt regeringsavgöranden och domar publicerat på Havs- och 

vattenmyndighetens webbplats. 

Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig förvaltningsmyndighet inom miljöområdet. Vi 

arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, 

vattendrag, hav och fiskresurserna  
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Kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
2021 visar  

• att nämndens verksamhet styrts utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat,  

• att uppföljning och rapportering gjorts enligt kraven i kommunens 
styrmodell, och 

• att nämnden följt kommunens anvisningar för intern kontroll. 

Kommunrevisionens totala bedömning är att granskningen inte har visat på några 
avvikelser.  

Kommunrevisionen har i sin granskning identifierat förbättringsområden på 
övergripande kommunnivå. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen 
att förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas. 
Kommunstyrelsen rekommenderas också att tydliggöra hur styrelsens och 
nämndernas uppföljning av de kommunövergripande målen och nämndmålen ska 
ske. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 

Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2021, mars 2022 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 

  

  

5
6

Styrning

10

1

Uppföljning

11

Intern kontroll
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen har under 2021 dessutom som tema 

att förhöra sig om hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar utifrån barnkonventionen. 

Detta har tagits upp i samband med nämnddialogerna. Ytterligare beskrivning av bakgrunden 

framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Styrelse och nämnden ska enligt styrmodellen och anvisningar ha genomfört följande för att 

säkerställa att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt samt för att säkerställa ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Tillfredställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och eventuellt egna 

mål2 
 

 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 
1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning3 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder har fattats 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag4 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

 
 
I kapitel 4-14 beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelse och nämnders presidium. Kapitlen avslutas med våra 

bedömningar. 

  

 

2 För de nämnder som inte gör en bedömning av måluppfyllelsen har vi inte kunnat granska detta. Det 

finns inga krav i styrmodellen på hur uppföljning av måluppfyllelsen ska ske.  

3 I kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. Vi har därför inte värderat hur målen har följts 

upp i bedömningarna.  

4 Innebörden av uppsiktsplikten är inte tydligt definierad i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp 

nämndernas ekonomi och verksamhet. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 

4.1.  Styrning  

Kommunstyrelsen har inte antagit egna mål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen bedömning av måluppfyllelsen. 

Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell.  

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser avseende kommunstyrelsens uppsikt.  Vi noterar dock att uppsiktsplikten inte 

har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. Av intervjuuppgift framgår att 

styrelsen huvudsakligen arbetar med uppsiktsplikten via den uppföljning som 

kommunfullmäktige årligen beslutar om i budget, del- och helårsuppföljningar samt 

internkontrollplaner. Därtill sker uppsikt löpande via de ärenden som kommunstyrelsen 

hanterar, exempelvis rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium.  

 Presidiet uppger att det kommer krävas prioriteringar för att hålla nere 

kostnadsutvecklingen och hushålla med ekonomiska medel på lång sikt. Därtill har 

Covid-19 och dess påverkat ekonomin. Presidiet lyfter speciellt upp att lokaler behöver 

användas mer effektivt.  

 Presidiet beskriver att demografin på lång sikt är en stor utmaning för kommunen. 

Bostadsproduktionen är ett utvecklingsområde. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera bostadsprocessen för att kunna möta det ökande behovet. 

 Vad gäller arbetet med covid-19 har kommunen arbetat med presskonferenser för att 

skapa öppenhet gentemot medborgare. Vidare har kommunen varit noga med att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hemarbete.  

 Presidiet uppger att styrelsen fortsatt gör månadsvisa uppföljningar av nämnden för 

individ- & familjeomsorgs ekonomi. Styrelsen erhåller rapportering från nämnden där 

nämndens handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin 

är på rätt väg, men styrelsen ser ett fortsatt behov av tät uppföljning5.  

 

5 Dialogen genomfördes under våren 2021. Vid tid för granskning har nämnden för individ & 

familjeomsorg beslutat att arbetet med åtgärdsarbetet är avslutat. Nämnden har 2021 en budget i 

balans. Kommunrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av nämndens åtgärdsarbete.  
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 Presidiet uppger att kommunstyrelsen inkluderar barnkonventionen i arbetet med 

samhällsplanering. Kommunens handbok avseende detaljplanering har ett tydligt fokus 

på barnkonventionen.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska 

följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte tillämpligt att bedöma 

styrelsens måluppfyllelse i arbetet med målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i 

övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

utifrån reglemente. Vi noterar att uppsiktplikten inte är tydligt definierad, särskilt vad gäller 

uppsikt över kommunens bolag. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp 

nämnders ekonomi och verksamhet, som är en viktig del i utövandet av uppsikten..  

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för målarbetet i kommunen. Vi menar att det i 

kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske 
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5. Byggnadsnämnden 

5.1. Styrning 

Tre av nio nämndmål bedöms ha uppnåtts. Sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara 

på rätt väg. Av de sex mål som inte har uppnåtts noterar vi emellertid att utfallet av flera 

indikatorer kopplade till målen nått målvärdet. Samtidigt finns det flera indikatorer som saknar 

målvärden. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet 

med nämndmålen. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.  

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Presidiet uppger att verksamheten under pågående pandemi har fungerat bra, men att 

verksamheten har byggt upp en skuld av äldre byggärenden.  

 Presidiet uppger att sammanslagningen av bygg- och miljöförvaltningen inte har 

påverkat den politiska nivån. Det beskrivs dock som en utmaning att två nämnder har 

gemensam budget.    

 Av nämndbudgeten 2022 framkommer att kompetensförsörjningen är en utmaning. 

Presidiet uppger att frågan hanteras av förvaltningen.  

 Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning uppges ha förbättrats.  

 Nämnden uppger att man alltid arbetar med barnkonsekvensanalyser i arbetet med 

detaljplaner.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 

6.1. Styrning 

Båda nämndens två mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga 

indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive 

mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa 

upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Pågående pandemi har påverkat nämndens samtliga verksamheter. Elever har 

hemundervisats. Presidiet uppger att hemundervisningen har varit en utmaning, 

särskilt för de yngre eleverna. Grundsärskolan har ställts inför stora utmaningar under 

pandemin. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Presidiet bedömer att detta kommer att förändras, vilket 

medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

 Presidiet uppger att nämnden haft fokus på barnkonventionen även innan den blev 

svensk lag. Bland annat genomfördes en utredning av barnperspektivet och en 

barnkonsekvensanalys vid en organisationsförändring av en skola i Åsa.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodellen. Nämnden gör ingen prognos av sin måluppfyllelse per augusti. 

Granskningen har i övrigt inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningen lämnas ingen rekommendation till nämnden för förskola & grundskola.  
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

7.1. Styrning 

Samtliga tre av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. För ett av 

nämndmålen har målvärden för flera indikatorer uppnåtts. För ett mål saknas målvärden till två 

indikatorer. För ett mål saknas utfall för samtliga indikatorer. Det är inte tydligt vad 

bedömningen för målet baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl men 

skolorna har prioriterat att ha eleverna på plats när rekommendationer tillåtit.  

 Presidiet identifierar att det är fortsatt svårt att integrera utrikesfödda på 

arbetsmarknaden. Det finns också utmaningar i bostadsförsörjning för de som lämnat 

etableringsperioden.  

 Presidiet uppger att barnkonsekvensanalyser ingår i beslut och utredningar som 

genomförs.   

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens lämnas ingen rekommendation till nämnden för gymnasium & 

arbetsmarknad. 
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 

8.1. Styrning 

Samtliga fyra av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Samtliga 

indikatorer kopplade till målen saknar målvärden i nämndens årsredovisning. Det är inte tydligt 

vad bedömningen av målen baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

8.2.  Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. 

 Under 2021 har daglig verksamhet varit stängd i sina ordinarie lokaler. Verksamheten 

har istället pågått vid de särskilda boendena.  

 Presidiet uppger att lokalförsörjning är ett fortsatt problem. Det är ett pågående arbete 

med att arbeta med hemmaplanslösningar samt göra bättre prognoser för framtida 

behov av lokaler.  

 Nämndens åtgärdsarbete för budget i balans uppges ha gett effekt. Nämnden 

prognostiserar ett överskott per helår.  

 Presidiet beskriver att arbetet verksamheterna utifrån att barnkonventionen har blivit 

svensk lag inte har förändrats. Det förs en diskussion om barnkonsekvensanalyser ska 

ligga med i nämndens protokoll, vilket de inte gör idag.  

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 

styrmodellen. Granskningen har i övrigt inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ingen rekommendation till nämnden för individ & 

familjeomsorg.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 

9.1. Styrning 

Samtliga nio nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga 

indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive 

mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa 

upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat intensivt och hittat kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång. Mycket kritik har ändå riktats mot nämnden och förvaltningen på grund av 

stängda lokaler.  

 Arbetet utifrån det kulturpolitiska programmet har stannat upp på grund av pandemin.  

 Presidiet uppger att det finns fortsatta utmaningar och utvecklingsområden med de 

kommunövergripande processerna lokalförsörjning och upphandling.  

 Nämnden har det övergripande samordnande ansvaret för kommunens arbete med 

barnkonventionen. Nämnden gör inte dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband 

med att nämnden fattar beslut. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 

10.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete med och bidrag till uppfyllelse av KF-målen och 

byggnadsnämndens mål rapporteras av byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete och uppföljning av internkontrollplan hanteras av 

byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Stora resurser har lagts på tillsyn vid restauranger på grund av pandemin. Ingen tillsyn 

har genomförts på vård- och omsorgsboenden. Tillsyn av mindre avlopp har 

nedprioriterats.  

 Byggförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 2020 

samman till en förvaltning. Presidiet uppger att sammanslagningen mellan 

förvaltningarna fungerat väl. Det uppges dock finnas utmaningar till följd av att 

nämnden inte beslutar om sin egen budget. Nämnden beslutar inte heller om 

internkontrollplan för sin verksamhet, men deltar i beredningen. Presidiet uppger att det 

finns en ojämn ansvarsfördelning mellan nämnderna.  

 Arbetet med barnkonventionen beskrivs vara inkorporerad i den lagstiftning som 

nämnden arbetar utifrån.  

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 

11.1. Styrning  

Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå från de kommunövergripande målen. 

Nämndens arbete med de kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen 

bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder 

ska följa upp arbetet med nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i 

kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning  

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämndens uppdrag är att leverera varor och tjänster till kommunens förvaltningar. Till 

uppdraget har det tillkommit transport av sjukvårdsmaterial. Förvaltningen har under 

året hyrt ut Tingsbergshallen för vaccinering och iordningställt lokalen för det 

ändamålet.  

 Presidiet uppger att strukturen på upphandlingar har förbättrats. Nämnden har 

genomfört dialoger med upphandlingsenheten kring hur de kan förbättra arbetet. En ny 

policy och riktlinje för inköp och upphandling har tagits fram.   

 Presidiet uppger att man genomfört utbildning inom barnkonventionen för att stärka 

kunskapen. I varje beslut ska konsekvensbeskrivning finnas med. Vidare uppges att 

det upplevs komplext att genomföra dialog med barn.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och 

nämnder ska följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte 

tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 

12.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det saknas utfall av 

flera indikatorer kopplade till samtliga nämndmål. Det är således inte tydligt vad bedömningen 

baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet 

med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Nämnden för teknik har en negativ avvikelse från budget om 4,7 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. I nämndens årsredovisning framgår att underskottet delvis 

beror på nya redovisningsprinciper som belastar året, ökade kostnader för inköpta tjänster 

samt ökade kostnader för underhåll. Av årsbokslutet framgår att nämnden inte avser vidta 

åtgärder utifrån budgetunderskottet med motiveringen att underskottet inte var möjligt att 

förutse samt inte är återkommande6. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i 

kommunens styrmodell.   

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Av nämndbudget 2021 framkommer att kompetensbristen är påtaglig inom vissa av 

nämndens verksamhetsområden. Presidiet uppger att nämnden arbetar med 

praktikplatser från grundskolenivå samt erbjuder praktik för elever från yrkeshögskolor 

för att locka medarbetare. Nämnden arbetar även med mentorskap och att ge möjlighet 

att klättra i karriären eller byta arbete inom förvaltningen.  

 Presidiet uppger att alla kommuner i Sverige kommer att få avsätta betydande kapital 

för att rusta upp vattenledningar. I Kungsbacka avsätts medel varje år för detta. 

Presidiet uppger att kommunen kommer att kunna finansiera detta. Det har genomförts 

en översikt över alla ledningar och utifrån det tagits fram en prioriteringslista.  

 Presidiet uppger att nämnden jobbat utifrån barnkonventionen länge. Arbetet har inte 

behövts ändras utifrån att konventionen blev svensk lag år 2020. Nyanställda får 

utbildning i barnkonventionen. Barns åsikter inkluderas bland annat när nämnden 

bygger lekplatser. Samtliga slutredovisningar följer upp hur förvaltningen arbetat med 

barnkonventionen.  

 

6 I underskottet om 4,8 miljoner ligger kostnader för 6,8 miljoner kronor för rivning och sanering i 

samband med investeringen i ny bro vid Borgmästargatan.  
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12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.  

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

styrmodellen. Nämnden har inte beslutat om åtgärder vid budgetunderskott i enlighet med 

kommunens styrprinciper. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik. 
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13. Nämnden för vård & omsorg 

13.1. Styrning  

Måluppfyllelsen för de två nämndmålen har inte bedömts. Målvärden kopplat till indikatorerna 

har följts upp men det saknas en sammanvägd bedömning av huruvida målet är uppnått. I 

kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

egna nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens 

styrmodell.  

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Nämnden har bedrivit Kohort-vård7 på smedjans korttidsenhet under pandemin.  

 Pandemin har påverkat arbetsmiljön och verksamheterna har haft mindre möjlighet 

att flytta personal mellan avdelningar. Det har även varit hög sjukfrånvaro till följd av 

pandemin. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten.  

 Nämnden har under året genomfört en extern granskning av avtalsföljsamhet vid 

externa vård- och omsorgsboenden. Nämnden kommer fortsätta arbeta vidare utifrån 

resultaten i granskningen.       

 Verksamheten har anställt ytterligare en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för 

att utreda Lex Maria-anmälningar, då en MAS arbetar med uppföljning av externa 

utförare. 

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens arbete med målen har följts upp och 

kommenterats, men nämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens 

styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med målen. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med nämndens mål.  

Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt. 

 

7 Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort. 

Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal. 

Det vill säga att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter. 
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 
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14. Valnämnden 

14.1. Styrning 

Valnämnden omfattas inte av de kommunövergripande målen. Kommunfullmäktige har inte 

riktat direktiv till valnämnden. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

14.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

14.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium.  

 Vid tid för dialog inväntade valnämnden instruktioner från Valmyndigheten tillsammans 

med Länsstyrelsen som beslutar vad valnämnden ska göra.  

 Presidiet uppger att nämnden sett över valdistrikten. Distrikten ska bestå av 1000-2000 

väljare.  

 Presidiet uppger att valnämndens arbete under året har stort fokus på säkerhetsfrågor. 

 Det kommer alltid vara minst fyra röstmottagare i vallokalerna. Valmyndigheten kräver 

minst tre. 

 Nämndens arbete har inte påverkats av barnkonventionen.   

14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning i enlighet med styrmodell. 

Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till valnämnden. 
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG          

GA          

IF          

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

VN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

kan konstatera att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse samt att styrelse och 

nämnder i några av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, vilket vi anser 

riskerar att försvåra styrningen. 

Vår samlade bedömning är vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt 

en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi konstaterar att det i 

kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de 

kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då det inte finns krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med 

de kommunövergripande målen eller de egna nämndmålen har vi i granskningen enbart 

kunnat anmärka på måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål samt 

bedömt dessa.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis 

sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande 

målen och nämndmålen ska ske.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 21 mars 2022   

 

     

Elin Forså    Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2020 kommunbudget 2021 och plan 2022–2023. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2021. 
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16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2021 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2021. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2021 utställs inga direktiv.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  
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16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2021 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 

självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2021-06-07 

• Byggnadsnämnden   2021-10-11 

• Nämnden för förskola & grundskola   2021-09-13 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2021-09-13 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2021-11-01 

• Nämnden för kultur & fritid  2021-09-13 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2021-10-11 

• Nämnden för vård & omsorg  2021-11-01 

• Nämnden för service   2021-11-01 

• Nämnden för teknik   2021-10-11 

• Valnämnden _____________________________2021-11-01 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2021 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

Nämndbudgetar 2021 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg  
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Delårsrapporter per augusti 2021 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

• Samtliga av kommunstyrelsen protokoll 2021 

• Samtliga av byggnämndens protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för förskola & grundskola protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för gymnasium och arbetsmarknad protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för individ & familjeomsorg protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för service protokoll 2021 

• Samtliga av nämnden för teknik protokolls 2021 

• Samtliga av nämnden för vård & omsorgs protokoll 2021 

• Samtliga av valnämndens protokoll 2021 
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Till:  

Byggnadsnämnden 

Nämnden för förskola & grundskola 

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

Nämnden för individ & familjeomsorg 

Nämnden för kultur & fritid 

Nämnden för miljö & hälsoskydd 

Nämnden för service 

Nämnden för teknik 

Nämnden för vård & omsorg 

Valnämnden 

 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 mars 2022 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Rapporten översänds för kännedom till. Granskningen har inte resulterat i någon 

rekommendation till ovan nämnder. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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434 81 Kungsbacka 
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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Datum 

2022-05-27 
Diarienummer 

MH-2022-1461 
Ärendekod 

1.1.3.2 
 

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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samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och skyltning till 
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diarienummer 2020–1534.   

3. Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, 
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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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Taxa för prövning och tillsyn 

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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Taxa för prövning och tillsyn 

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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Taxa för prövning och tillsyn 

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. 
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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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Taxa för prövning och tillsyn 

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 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 
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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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 

  



  
 

Sida 48 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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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Taxa för prövning och tillsyn 

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. 



  
 

Sida 55 av 83 
 

 
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. 



  
 

Sida 56 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 



  
 

Sida 57 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 



  
 

Sida 58 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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 59 av 83 
 

 
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 60 av 83 
 

 
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 61 av 83 
 

 
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. 
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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 63 av 83 
 

 
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. 
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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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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.  
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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. 
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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. 



  
 

Sida 77 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 

  



  
 

Sida 78 av 83 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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 
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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. 
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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 
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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, 
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 



  
 

Sida 21 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 
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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. 
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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.  



  
 

Sida 48 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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 54 av 86 
 

 
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. 

  



  
 

Sida 55 av 86 
 

 
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. 



  
 

Sida 56 av 86 
 

 
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. 



  
 

Sida 57 av 86 
 

 
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. 



  
 

Sida 58 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 



  
 

Sida 59 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 



  
 

Sida 60 av 86 
 

 
Taxa för prövning och tillsyn 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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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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 
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 
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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 

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   
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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: 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 
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Bilaga 1 – jämförelse timtaxor 2022 
 

Miljöbalkstillsyn samt Livsmedelstillsyn offentlig kontroll 

 

 Miljöbalkstillsyn Livsmedelstillsyn 
Offentlig 
kontroll 

Halland kr/h 2022 kr/h 2022 

Halmstad 1144 1383 

Falkenberg 1086 1268 

Kungsbacka 1126 1265 

Kungsbacka förslag + 124 kronor 1250 1350  
(arbete pågår) 

Hylte 1020 1250 

Laholm 1053 1269 

Varberg 1091 1310 

Medelvärde Halland 2022 1089 1291 

Median Halland 2022 1088 1269 

   

Storstäder kr/h 2022 kr/h 2022 

Göteborg 1247 1388 

Stockholm 1260 1510 

Medelvärde Miljösamverkan Sthlm  1340 1434 

Median Miljösamverkan Sthlm  1310 1460 

   

Kranskommuner Västsverige kr/h 2022 kr/h 2022 

Partille 1348 1383 

Härryda 1100 1275 

Kungälv 964 1300 

Mölndal 1059 1055 

   

Jämförelse inom Bygg- och 
miljöförvaltningen 

kr/h 2022 kr/h 2023 
(förslag BN) 

Bygglov Kungsbacka 1200 1250 
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Yttrande över Miljödepartementets remiss av skrivelsen Förstärkta insatser 
mot brottslighet inom avfallsområdet (M2022/00531) KS 2022-00356 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun antar yttrande, daterat 2022-05-27, och 
översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har remitterat skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom 
avfallsområdet till Kungsbacka kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på 
författningsförslagen i skrivelsen.  

Upplysning 
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nästa sammanträde. 
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1 (1) 
Datum  

2022-05-27 
Diarienummer 

2022/2314-5 
 

 

Yttrande över Miljödepartementets remiss av skrivelsen Förstärkta insatser 
mot brottslighet inom avfallsområdet (M2022/00531) KS 2022-00356 

Sammanfattade inställning 

Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd anser att de författningsförslag som lämnas i skrivelsen är bra 
och relevanta. Nämnden instämmer därför i förslagen.  

Nämndens ställningstagande i detalj 

5.1.2 Förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter genom delad tillsyn mellan fem 
länsstyrelser och de kommunala tillsynsmyndigheterna 
Nämnden delar utredningens slutsats att det bedrivs för lite tillsyn över avfallstransporter inom 
Sverige och att det är viktigt att förstärka denna tillsyn. Detta som en åtgärd mot 
avfallsbrottsligheten.  
Förslaget att de fem länsstyrelser som har tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter får 
möjlighet att även bedriva tillsyn av nationella avfallstransporter är mycket bra. Vi ser bara fördelar 
med att i framtiden dela tillsynsansvaret över avfallstransporter i vår kommun. 
  
Peter Söderberg, ordförande  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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1.  Sammanfattning 

I denna skrivelse redovisar Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i 

Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, 

Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten regeringens uppdrag om 

Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet M2021/00438. 

Uppdraget gavs till myndigheterna den 25 februari 2021 och skulle redovisas till 

Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2022. 

Regeringen har gett de tio myndigheterna i uppdrag att redovisa en lägesbild över 

avfallsbrottsligheten och dess omfattning inom sex delområden.  

 

Avfallsbrottslighet definieras i skrivelsen som brottslighet som innefattar brott mot 

straffbestämmelserna i miljöbalken eller smugglingslagen där gärningen innefattar 

hantering av avfall. Nedskräpningsförseelse har dock inte tagits med i definitionen.  

 

Avfallsbrottsligheten har förutom en negativ påverkan på samhället också en 

negativ påverkan på miljön och naturen, bland annat i form av förlorade 

ekosystemtjänster som följer av att föroreningar lakas ut från illegala tippningar 

vilket påverkar ytvatten och grundvatten. Föroreningar kan även hamna i luften i 

samband med de bränder som ofta uppstår i ansamlingar av avfall. Samhällets 

kostnader för föroreningar är omfattande men samtidigt svåra att bestämma 

eftersom alla kostnader inte finns sammanställda och inte heller är kvantifierade 

såsom kostnader för förorenad mark eller grund- och ytvatten. 

 

Den dominerande drivkraften bakom att hantera avfall illegalt är stora ekonomiska 

förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff. Det finns två 

modeller för att tjäna pengar på avfallet. Det kan delas upp i sådant avfall som har 

ett marknadsvärde och som därför kan säljas illegalt samt avfall som det kostar 

pengar att ta om hand på ett lagenligt sätt. För avfallet som det kostar att ta hand 

om kan brottslingar tjäna stora pengar på att ta betalt av avfallsproducenten och 

sedan behandla avfallet på ett billigt och olagligt sätt, såsom att gräva ned, bränna 

eller tippa det i terrängen. Brottslingar kan på så sätt ge ett lågt anbud på 

avfallshanteringen men ändå tjäna stora pengar. 

 

I den illegala avfallshanteringen förekommer en rad olika aktörer som medvetet 

eller omedvetet medverkar till brottsuppläggen, till exempel så kallade målvakter 

eller oseriösa miljökonsulter som lämnar felaktiga intyg. Det förekommer också 

hot mot myndighetspersoner. 

 

Den illegala avfallshanteringen beskrivs i skrivelsen utifrån tre huvudkategorier. 

Först illegal hantering på en plats som kan vara en anläggning, en plats för tippning 

eller dumpning av avfall i naturen eller havet. Därtill transporter av avfall som i sin 

tur kan delas upp i transporter mellan platser i Sverige eller transporter till eller 

från platser i EU eller tredjeland.  
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De olika typerna av illegal avfallshantering hanteras olika. För de 

gränsöverskridande avfallstransporter mellan Sverige och EU respektive tredje land 

finns ett väl uppbyggt system för tillsyn med flera samverkande myndigheter som 

har ett välfungerande och proaktivt samarbete. Både samverkan och tillsynsarbetet 

kan dock göras effektivare med ett antal förändringar i reglering och arbetssätt. Det 

beskrivs som föreslagna åtgärder i skrivelsen.  

 

För de nationella avfallstransporterna har kommunerna tillsyn. De flesta kommuner 

saknar dock resurser och specialkompetens för att göra denna tillsyn annat än i 

samband med tillsyn av anläggningar. Kommunerna bjuds in till länsstyrelsernas 

och Polismyndighetens gemensamma kontroller ute på väg men har sällan 

möjlighet att delta på grund av resursbrist.  

 

Illegal avfallshantering i form av tippning i terrängen, dumpning i vatten eller 

illegal användning av avfall som fyllnadsmaterial vid byggen upptäcks sällan vid 

tillsyn utan istället oftast genom att allmänheten tipsar polisen eller kommunen. 

Tillsyn av anläggningar där illegal avfallshantering kan misstänkas förekomma 

sker oftast i form av tillsyn som aviserats i förväg. Även oanmäld tillsyn 

förekommer dock, ofta efter tips från Polismyndigheten och andra aktörer. 

 

Tillsynsmyndigheter bygger sin tillsyn på tillgängliga resurser samt den 

tillsynsvägledning som länsstyrelserna och Naturvårdsverket tagit fram för 

området. Kommunens tillsyn bekostas främst av årliga tillsynsavgifter, men en 

avgift kan även tas ut per nedlagd timme. I de fall tillsynen berör illegal 

avfallshantering kan det vara svårt för kommunen att kräva in tillsynsavgiften. 

Tillsynsvägledningen inom området illegal avfallshantering har inte varit 

uppdaterad och har därför inte fungerat som ett stöd för kommunerna. Detta ska 

dock åtgärdas inom ramen för den nationella tillsynsstrategin där ett fokusområde 

är illegal avfallshantering.   

 

Avfallsbrottsligheten rör många typer av avfall men volymmässigt är bygg- och 

rivningsavfall dominerande inom Sverige medan elektronik och plast är stora 

avfallsströmmar vid gränsöverskridande avfallstransporter.  

Avfallsbrottslighet utnyttjar systemet genom att korsa myndighetsgränser och 

geografiska gränser. De illegala verksamheterna exponerar och utnyttjar den 

tröghet dessa gränser skapar i hanteringen av ärendena.  

 

Lägesbilden avseende avfallsbrottslighet i Sverige är i stora delar ofullständig och 

osäker eftersom de statistiska underlagen är osäkra. Någon undersökning med 

vetenskapliga metoder har inte heller genomförts inom området på lång tid. Det 

finns därför skäl att anta att det finns stora mörkertal och osäkerheter i den data 

som samlats in. Det är därför svårt att kvantifiera omfattningen av den illegala 

avfallshantering och dess kostnader. 
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Myndigheterna ser problem avseende samverkan, tillsyn, gränskontroll och 

förebyggande av brott, och lämnar mot bakgrund av detta förslag på 

författningsändringar och nya uppdrag till myndigheter. De tio myndigheterna 

föreslår följande fyra författningsändringar: 

• Införande av krav på A-skylt för yrkesmässiga tillståndspliktiga 

avfallstransporter genom en ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614), 

som i sin tur också innebär att det behövs ett nytt bemyndigande i 15 kap. 

miljöbalken. Det föreslås även en sanktionsbestämmelse kopplad till kravet på 

A-skylt.  

• Tillägg i 2 kap. 28 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) som innebär att de 

fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn i fråga om gränsöverskridande 

avfallstransporter även får ansvar för tillsyn i fråga om nationella 

avfallstransporter. 

• Ändring av 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) för att förenkla länsstyrelsernas 

åtkomst till uppgifter.  

• Ändring i den sekretessbrytande bestämmelsen i 6 kap. 17 § 

avfallsförordningen (2020:614) för att underlätta för Polismyndigheten, 

Ekobrottsmyndigheten med flera att kunna hämta ut information från 

avfallsregistret.  

 

Myndigheterna ger även förslag till följande åtta nya uppdrag till myndigheter för 

att utreda möjliga regeländringar och förenklingar: 

• Utreda möjlighet att ge de fem länsstyrelserna, med ansvar för 

gränsöverskridande avfallstransporter, möjlighet att kvarhålla 

avfallstransporter genom klampning (länsstyrelserna + Polismyndigheten).  

• Utreda införande av vandelsprövning/bakgrundskontroll för verksamheter som 

hanterar avfall (Naturvårdsverket). 

• Översyn av bestämmelserna om tillstånd- och anmälningsplikt för transport av 

avfall i 5 kap. avfallsförordningen (2020:614), bland annat i syfte att förtydliga 

begreppet yrkesmässighet (Naturvårdsverket). 

• Utreda förenklat informationsutbyte mellan samverkande myndigheter 

(länsstyrelserna i samverkan med Naturvårdsverket, Polismyndigheten, 

Tullverket och Kustbevakningen).  

• Utreda möjlighet för tillsynsmyndigheter att kunna stoppa avfallstransporter 

(länsstyrelserna i samverkan med Polismyndigheten). 

• Se över kontroller vid inre gräns. En av frågorna i en sådan översyn är om 

Tullverket bör ha befogenheter att göra avfallskontroller vid gräns till annan 

medlemsstat i EU. 

• Uppdra åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att ta fram breddad och utvecklad 

statistik över miljöbrottslighet, i synnerhet avfallsbrottslighet. 

• Uppdra åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att ta fram en breddad och fördjupad 

lägesbild avseende brottslighet inom avfallsområdet.   
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2. Inledning  

 

2.1 Uppdraget från regeringen 
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Naturvårdsverket, 

Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne 

och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten 

att redovisa en lägesbild vad gäller illegal avfallshantering och dess omfattning 

samt redovisa förslag på åtgärder för att ytterligare förebygga och förhindra 

brottslighet inom avfallsområdet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

avfallshanteringens koppling till organiserad ekonomisk brottslighet eller annan 

organiserad brottslighet. 

 

Uppdraget ska samordnas av Naturvårdsverket. Åklagarmyndigheten ska bidra 

med synpunkter i de delar som berör de straffrättsliga frågorna. Var och en av de 

övriga myndigheterna ska delta utifrån sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län ska samordna länsstyrelsernas arbete inom uppdraget. 

 

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) 

senast den 15 mars 2022. 

 

2.2 Uppdragets genomförande och samråd 
Arbetet har organiserats med en styrgrupp och två referensgrupper med uppgift att 

styra arbetet respektive ge synpunkter på projektgruppens arbete under gång. Här 

nedan beskrivs de olika grupperna och de samrådsmöten med näringsliv, 

kommuner och andra myndigheter som hållits. 

2.2.1 Projektgrupp 

Uppdraget har genomförts av en myndighetsgemensam projektgrupp där 

Naturvårdsverket bidragit med en projektledare. Övriga deltagare har kommit från 

Naturvårdsverket samt de fem länsstyrelserna, Polismyndigheten, Tullverket, 

Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Arbetet har genomförts genom 

videokonferensmöten samt fem dagar med workshopövningar på plats hos 

Naturvårdsverket då åtgärdsförslag diskuterats och prioriterats.  

2.2.2 Styrgrupp 

En myndighetsgemensam styrgrupp bestående av två representanter från 

Naturvårdsverket, samt representanter från Polismyndigheten, Länsstyrelsen i 

Gävleborg, Tullverket samt Åklagarmyndigheten. 

2.2.3 Referensgrupper 

I projektet har vi haft hjälp av två separata referensgrupper som har fått ge inspel 

till utredningen i ett tidigt skede och vid ett senare möte fått ta ställning till och 
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kommentera förslag till åtgärder och utredningsuppdrag. En referensgrupp för 

kommuner valda bland annat utifrån att de har särskild kompetens eller särskilda 

problem inom området avfallsbrottslighet. Kommunerna är Umeå, Stockholm, 

Botkyrka, Eskilstuna, Västerås, Örebro, Karlskoga, Göteborg, Borås och Malmö. 

  

Den andra referensgruppen bestod av representanter för verksamhetsutövare inom 

avfallsområdet. Verksamhetsutövarna representerades av följande företag och 

branschorganisationer: Avfall och återvinning i Arvidsjaurs kommun (ÅVC), 

Avfall Sverige, BilSweden, Byggföretagen, JM AB (bygg), Lindberg & son AB 

(skrot), Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Svevia (masshantering), Söderenergi 

och Återvinningsindustrierna. 

2.2.4 Samråd och underlagsmaterial 

Synpunkter har inhämtats från enskilda kommuner och länsstyrelser samt från 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen, Sveriges kommuner och 

regioner, Brottsförebyggande rådet samt Tillsynsrådet avseende lägesbilden och 

förslagen till åtgärder inom förstärkt samverkan, förslag på åtgärder om stärkt 

tillsyn och gränskontroll samt åtgärder för att förhindra brottslighet och förbättra 

uppklarning av brott. Ett möte har också hållits med norska Ökokrim. 

Den myndighetsgemensamma lägesbilden bygger därutöver på: 

• Myndigheternas erfarenhet från arbetet med miljötillsyn. 

• Enkät till kommuner i de fem länen representerade i uppdraget. 

• Enkät till avfallsbolag i de fem länen. 

 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 
Här förklarar vi och definierar begrepp som är centrala för utredningen. 

2.3.1 Avfall 

Avfallsbegreppet har en vid tillämpning. Med avfall menas alla föremål eller 

ämnen som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med. Avfallsdefinitionen är gemensam för EU och återfinns i avfallsdirektivet 

2008/98/EG. Den har i svensk rätt införts i 15 kap. 1 § miljöbalken.  

 

Avfallsproducent är den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) 

och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar 

avfallets art eller sammansättning (15 kap. 4 § miljöbalken).  

 

Farligt avfall definieras i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) som avfall som 

beskrivs med någon av de avfallskoder som är markerade med en asterisk i bilaga 3 

till avfallsförordningen.  
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2.3.2 Återvinning  

Återvinning är att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som 

ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en 

åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning (15 kap. 6 § 

miljöbalken). Avfall som genomgått återvinning kan upphöra att vara avfall om de 

villkor som återfinns i 15 kap. 9 a § miljöbalken är uppfyllda.  

2.3.3 Avfallsbrott  

I uppdragstexten från regeringen förkommer flera närliggande begrepp: 

avfallsbrott, illegal avfallshantering, brottslighet inom avfallsområdet och 

avfallsrelaterad brottslighet. I projektet har vi valt att förstå de olika begreppen 

som synonymer.  

UTREDNINGENS DEFINITION AV AVFALLSBROTT: 

Brottslighet som innefattar brott mot straffbestämmelserna i miljöbalken eller 

smugglingslagen där gärningen innefattar hantering av avfall (med undantag för 

nedskräpningsförseelse).  

  

De brottstyper i miljöbalken som innefattar avfallsbrottslighet är i huvudsak:   

• Miljöbrott, 29 kap. 1 § (brottskod 8001). 

• Otillåten miljöverksamhet, 29 kap. 4 § (8004). 

• Försvårande av miljökontroll, 29 kap. 5 § (8006).  

• Nedskräpning 29 kap 7 § (exklusive nedskräpningsförseelse) (8008).  

• Otillåten avfallstransport, 29 kap 4a §, nationell (8018) eller 

gränsöverskridande (8019). 

• Brott enligt 29 kap. 9 § punkt 15 (8017).  

 

De brottstyper i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, smugglingslagen1,  

som kan innefatta avfallsbrottslighet är smuggling (3 § tredje stycket) eller försök 

därtill (14 §) samt olovlig införsel eller utförsel (7 §) (brottskod 4044). 

2.3.4 Organiserad brottslighet 

Det finns flera definitioner av organiserad brottslighet. Europol har en definition2, 

Brottsförebyggande rådet3 en annan och EU en tredje4. I detta projekt har vi utgått 

från EU:s definition, som bygger på att ett antal kriterier ska vara uppfyllda: 

1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 

 
1 Omnämnandet av smugglingslagen hänger samman med att miljöbalkens 29 kap. med 

straffbestämmelser ger smugglingslagen företräde om en viss gärning omfattas av straff i båda 

lagarna samtidigt. I praktiken talar vi om vissa gränsöverskridande avfallstransporter. 

2 https://www.europol.europa.eu/socta/2017/defining-serious-and-organised-crime.html 

3 https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html 

4 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10415-2000-INIT/sv/pdf 
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4. Någon form av disciplin och kontroll. 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

6. Verksamhet på lokal nivå. 

7. Användning av våld eller andra metoder för hot. 

8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 

9. Deltagande i penningtvätt. 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga 

myndigheter eller ekonomi. 

11. Strävan efter vinning och/eller makt. 

 

Minst sex av kriterierna ska uppfyllas enligt Europeiska unionen för att det ska röra 

sig om organiserad brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 måste vara uppfyllda. 

 

I regeringsuppdraget med namnet Myndighetsgemensam satsning mot organiserad 

brottslighet5 används en operativ definition baserad på EU:s definition av 

organiserad brottslighet som fortsättningsvis används i denna skrivelse:  

 
 Figur 1 Myndighetsgemensam definition av organiserad brottslighet 

2.3.5 Verksamhetsutövares egenkontroll 

I 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) framgår det att den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 

eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att 

motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet 

eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt 

hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 

Ovanstående beskrivning tillsammans med andra kapitlets allmänna hänsynsregler 

kan sägas utgöra grunden för miljöbalkens krav på egenkontroll. 

 
5 Polismyndigheten mfl, (2021) Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 s15. 
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Vissa yrkesmässiga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga 

omfattas även av bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll. 

2.3.6 Tillsyn 

Tillsyn definieras i 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) enligt följande: 

 

Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats 

med stöd av balken. 

Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska 

   1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 

av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse, 

   2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de 

handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och 

   3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga. Lag (2020:627). 

2.3.7 Tillsynsvägledning enligt miljöbalken 

Tillsynsvägledning omfattar utvärdering, uppföljning och samordning av operativ 

tillsyn samt råd och stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna (1 kap. 3 § 

miljötillsynsförordningen). Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning 

framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) och inbegriper bland annat att 

tillsammans med länsstyrelserna vägleda de kommunala nämnderna när det gäller 

tillsyn enligt miljöbalken. Detta inbegriper även vägledning om hur man kan utöva 

tillsyn mot illegal avfallsverksamhet.  

 

2.4 Avgränsningar 
Den viktigaste avgränsningen av uppdraget är den som gjorts genom definitionen 

av avfallsbrottslighet ovan.  

 

Alla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken och dess förordningar utgör inte 

brott. Det handlar om de delar av miljöbalken som inte är 

kriminaliserade/straffbelagda. Delar av lägesbeskrivningen och åtgärdsförslagen 

omfattar dock även vissa sådana icke kriminaliserade överträdelser.  

Vi har inte gjort en strikt tidsmässig avgränsning i lägesbilden som redovisas 

nedan. Den baseras dock i huvudsak på statistik och skeenden från de senaste fem 

åren, även om myndighetspersonernas reflektioner baseras på längre erfarenheter 

än så.  

I uppdraget har vi även gjort en avgränsning gentemot den tillsyn som 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö utför. Detta då vi, i samband med samråd 

med Tillsynsrådet, fått uppgifter om att illegal avfallshantering inte är ett 

omfattande problem inom deras tillsynsområde. 
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3. Bakgrund 

Vi ger i detta kapitel en bred bakgrund till lägesbilden baserad på 

regeringsuppdragets text. Vi beskriver också relevanta tidigare utredningar inom 

området, viktiga aktörer och ansvarsfördelningen inom avfallsområdet. 

 

3.1 Övergripande problembeskrivning  
En hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering är en förutsättning för 

omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi och för att uppnå flera svenska såväl 

som globala miljömål och en hållbar utveckling. Illegal avfallshantering kan orsaka 

långvariga och omfattande skador på miljön och på människors hälsa. Några av de 

miljöproblem som kan uppstå är förorenat grund- och ytvatten, förlust av biologisk 

mångfald, markföroreningar, miljöpåverkan via luftutsläpp vid exempelvis bränder 

i illegala avfallsupplag etc.  Brottslighet i samband med avfallshantering är ett 

växande problem och innefattar bland annat ekonomisk brottslighet, 

smugglingsbrott och brottslighet som är kriminaliserad enligt miljöbalken. 

 

Illegal avfallshantering är en fråga som flera myndigheter redan arbetar med och 

regeringen avsätter sedan 2018 bland annat särskilda medel varje år till 

länsstyrelserna för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Sedan 2009 

samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser, mot 

kriminella individer, nätverk och fenomen, i en satsning mot den organiserade 

brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. I den 

myndighetsgemensamma lägesbilden från 2021 bedömer de tolv myndigheterna att 

den avfallsrelaterade brottsligheten är grovt underskattad i officiell statistik.  

3.1.1 Bristande statistik – stort mörkertal 

Mörkertalet vad gäller illegal avfallshantering, både nationellt och 

gränsöverskridande, bedöms vara stort eftersom det är troligt att det är många brott 

som inte upptäcks6. Det finns också en koppling till organiserad brottslighet som 

Polismyndigheten bedömer ökar.7 

De resurser som läggs på att förhindra brottsligheten är splittrade på olika 

myndigheter med olika kunskaper, mål och ambitioner. Det är endast en bråkdel av 

alla nationella och gränsöverskridande avfallstransporter som kontrolleras och 

därmed upptäcks som illegala. 

 
6 Skagerö, Alfred och Korsell, Lars, Är vi bra på miljöbrott? En snabbanalys, Brottsförebyggande rådet, 

webbrapport 2006:5.  

7 Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021, 

https://Polismyndigheten.se/contentassets/5063c5e34f9c4414beb676583eae4ef4/bq_pol045_rapport

_myndigheter-i-samverkan_ta_pf.pdf 
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3.1.2 Stora ekonomiska vinster  

Den främsta drivkraften bakom att hantera avfall illegalt är stora ekonomiska 

förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff. Detta gäller både 

för gränsöverskridande transporter och hantering av avfall inom landet. 

Myndigheternas gemensamma bild är att både svenska och utländska nätverk får 

stora ekonomiska vinster genom illegal utförsel och export av avfall från Sverige. 

Den illegala hanteringen är lönsam och det finns ett flertal orsaker till detta. I 

många fall kan det handla om att det är dyrare att göra sig av med avfallet i Sverige 

på ett lagenligt sätt. Det kan också handla om avfall som i sig har ett råvaruvärde, 

exempelvis metaller. För vissa kategorier av avfall kan det även finnas en marknad 

i fattigare länder, där avfallet kan användas som en begagnad produkt. Om det inte 

skulle finnas en ekonomisk vinst med att utföra illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter är det osannolikt att de skulle utföras. 

 

De aktiva kriminella aktörerna och organiserade nätverken profiterar på den 

svenska avfallsbranschen. Genom avancerade bolagsupplägg tillskansar de sig 

betydande summor pengar som tvättas genom bolag och förs ut ur landet. Dessa 

tillgångar skulle annars ha hanterats av den legala ekonomin. Polismyndigheten har 

identifierat ett flertal varierande brottsupplägg som har det gemensamma syftet att 

vilseleda tillsynsmyndigheter och undgå utredning av rättsvårdande myndigheter. 

 

I augusti 2020 redovisade Interpol en strategisk analys om illegal hantering av 

plastavfall. I rapporten pekar Interpol på en ökad brottslighet och dessutom 

kopplingar till organiserad brottslighet. Interpol föreslår bland annat följande: 

 

• När brott enligt miljölagstiftning utreds bör ekonomisk brottslighet utredas 

samtidigt för att säkerställa en helhetsbild av brottsligheten och nätverken. 

Samarbete behövs mellan berörda myndigheter liksom mellan internationella 

aktörer. 

• Det behövs snabbare och bättre informationskanaler (nationellt och 

internationellt) till exempel om importrestriktioner, eftersom utvecklingen 

inom området går mycket snabbt framåt. 

 

3.2 EU-utvärdering – praktiskt 
genomförande och verkan av europeisk 
politik för förebyggande och 
bekämpning av miljöbrott 

3.2.1 EU:s utvärdering av Sveriges arbete mot miljöbrott  

Mellan år 2017 och 2019 utvärderade Europeiska unionens råd medlemsländernas 

hantering av miljöbrott. Utvärderingen, Slutrapport om den åttonde omgången av 

ömsesidiga utvärderingar om miljöbrott, även kallad Genval-utvärderingen, 

resulterade i ett flertal organisatoriska och operativa rekommendationer. 

Utvärderingen ger en bra bild av de utmaningar vi ser i samband med både 
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nationell och gränsöverskridande illegal avfallshantering. I utredningen 

konstaterade Europeiska unionens råd följande: 

 

Medlemsstaterna bör upprätthålla och/eller vid behov ytterligare öka 

specialiseringsnivån och kompetensen hos personalen vid de administrativa 

myndigheter som hanterar miljöbrott, inklusive avfallsrelaterade brott, för att 

säkerställa tillräcklig sakkunskap på detta komplexa och tekniska område. 

 

Genomgående fastställer utvärderingen att det saknas kunskap om miljöbrott och 

tillräcklig kompetens för att hantera brottsligheten. Avsaknaden av kompetens 

påverkar arbetet hos Europas polis- och åklagarmyndigheter och medför att arbetet 

riskerar att bli ineffektivt och resultatlöst. För att bekämpa brottsligheten mer 

effektivt och för att kunna utarbeta miljöriskbaserade bedömningar krävs 

tillförlitlig och aktuell statistik. Statistiken kan även användas för att vägleda 

nationella strategier och reformera nationella system för att hantera brottsligheten.  

 

Genval-utvärderingen konstaterar att brottsområdet behöver prioriteras hos 

Europas polismyndigheter på strategisk nivå med nationella utredningsenheter där 

specialistkompetens bör tillföras för att öka kapaciteten i hanteringen av 

miljöbrottsärenden. Utvärderingen belyser även hur en specialisering av åklagare 

och domare med inriktning mot miljöbrott bör säkerställas för att öka effektiviteten 

i bedömning och lagföring. Medlemsstaterna uppmuntras också till ett ökat antal 

tillsynsbesök och oanmälda kontroller mot de verksamheter som hanterar avfall 

med syfte att prioritera förebyggande åtgärder för att förhindra avfallsbrottslighet. 

Utöver detta förespråkar rapporten stärkt samverkan mellan alla berörda 

myndigheter som hanterar miljöbrott och ekonomisk brottslighet.  

De rekommendationer som lämnas i Genval-utvärderingen har ännu inte 

implementerats i Sveriges arbete mot miljöbrott. 

3.2.2 Förslag till nytt miljöbrottsdirektiv 

Den 15 december 2021 publicerades Europaparlamentets och rådets förslag till nytt 

miljöbrottsdirektiv 8 som är tänkt att ersätta nu gällande direktiv 2008/99/EG av 

den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. 

Efter en utvärdering, som pågick under 2019–2020, konstaterades att det nu 

gällande miljöbrottsdirektivet inte hade haft önskad effekt. Resultatet från 

utvärderingen visar bland annat att antalet utredda och dömda miljöbrott under de 

senaste tio åren fortsatt är väldigt lågt, de sanktioner som dömts ut är för låga för 

att vara avskräckande och gränsöverskridande samarbeten sker inte systematiskt. 

I det nya förslaget statueras bland annat ett behov av skärpta minimistraff och ökat 

brottsansvar för företag, samt att statistikinsamlingen om miljöbrott ska förbättras. 

Man föreslår förbättringar av juridiska definitioner och riktlinjer för rättsligt 

samarbete, skärpt brottsansvar och sannolikt tyngre straffsanktioner. 

 
8 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga 

bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG, COM (2021) 851 final. 
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3.3 Regeringens remiss ”Ordning och reda 
på avfallet” 

I januari 2021 remitterades promemorian ”Ordning och reda på avfallet” som 

innehöll förslag som syftade till att förbättra avfallshanteringen och öka 

tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken.   

 

Följande föreslogs: 

1. En ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614) om att den som 

ansvarar för avfall ska se till att avfallet blir behandlat om det inte är 

motiverat med ytterligare lagring av avfall som en del av att samla in det. 

2. Ändringar i bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt i 29 kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för mekanisk bearbetning och 

sortering av icke-farligt avfall och lagring av icke-farligt avfall, som en 

del av att samla in det, för att tydliggöra vilka verksamheter som ska 

omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt.  

3. Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 29 kap. 

miljöprövningsförordningen för åtgärder som vidtas med icke-förorenad 

jord eller annat icke-förorenat naturligt förekommande material som 

schaktas ur i samband med en byggverksamhet där det är säkerställt att 

materialet kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för 

anläggningsändamål i anslutning till den plats där schaktningen utfördes. 

4. Massor under pkt 3 föreslogs även undantas från förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall.  

5. En bestämmelse om att anmälan om behandling av avfall som omfattas av 

29 kap. miljöprövningsförordningen ska innehålla uppgifter om de 

mängder avfall som ska lagras inför och efter behandlingen. Det föreslogs 

också att ett föreläggande om försiktighetsmått med anledning av en sådan 

anmälan ska innehålla motsvarande uppgifter. 

6. En ny bestämmelse i miljöbalken som skulle ge tillsynsmyndigheter som 

handlägger en anmälan om miljöfarlig verksamhet möjlighet att förelägga 

verksamhetsutövaren att ställa säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som 

verksamheten kan leda till. 

7. Vissa ändringar i miljöbalkens bestämmelse om skyldighet för en 

tillsynsmyndighet att anmäla misstankar om brott, samt en utvidgning av 

en befintlig straffbestämmelse. Straffbestämmelsen innebär att straff ska 

kunna utdömas när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar 

avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd 

som krävs för avfallshanteringen. 

Miljödepartementet planerar att lägga fram propositionen Ordning och reda på 

avfallet den 7 april 2022. 
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3.4 Det nationella miljöbrottsrådet 
Det nationella miljöbrottsrådet, som startade 2021, är ett samverkansforum för 

informationsutbyte inom miljöbrottsområdet och har följande syften: 

 

• Att skapa en gemensam lägesbild kring förekomsten av miljöbrott och hur 

arbetet med att motverka samt förebygga miljöbrott fortskrider. Det handlar om 

omvärldsbevakning som innefattar arbete mot miljöbrott nationellt och inom 

EU samt trender som kan påverka miljöbrottsligheten. 

• Att vara länk mellan regional miljöbrottssamverkan och myndigheternas arbete 

med miljöbrott på nationell nivå.  

• Att identifiera önskvärda samverkansstrukturer mellan myndigheter såsom 

fasta handläggningsrutiner, gemensamma riktlinjer eller insatser.  

• Att identifiera svagheter i lagstiftning.  

• Att identifiera kompetensbrist.  

• Att identifiera behov av fler miljöbrottssamverkansgrupper för sakfrågor. 

 

I miljöbrottrådet ingår i nuläget Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Skåne, 

Stockholms och Norrbottens län, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten/REMA 

(riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål), BRÅ (Brottsförebyggande rådet). 

  

Rådet har följande målsättningar: 

• Identifiera behov av åtgärder och samverkan. Åtgärder som kan genomföras 

fastställs och följs upp.  

• Vid behov utarbeta strategier för att motverka och förbygga miljöbrott.   

• Verka för att kunskapshöjande insatser genomförs om miljöbrottsutvecklingen 

och brottslighetens struktur. 

• Bereda och årligen genomföra en digital träff för aktörer involverade i regional 

miljöbrottsamverkan. 

• Om påkallat lyfta behov av förändringar i lagstiftningen.  

 

Rådet hade sitt första möte den 21 januari 2021 och har i nuläget två möten per 

halvår. Under hösten 2022 kommer man att utvärdera arbetet för att se hur 

samverkan på lämpligaste sätt ska fortsätta därefter. Rådet bör ses som ett 

komplement till de nationella samverkansforum som sedan tidigare är verksamma 

inom specialområdena gränsöverskridande illegala avfallstransporter (GRÖT), 

artskyddsbrott och kemikaliebrott.   

 

Rådets funktion kopplar till att samordning och samverkan för att förebygga 

miljöbrott enligt 1 kap. 17 § miljötillsynförordningen (2011:13) förutsätter en 

samverkan på nationell nivå. 

 



NATURVÅRDSVERKET  

 

17 

 

3.5 Tillsyn över avfallshantering  
Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter. Vilken myndighet 

som har ansvar för tillsynen regleras i huvudsak i miljötillsynsförordningen 

(2011:13). Huvuddelen av miljöbalkstillsynen utförs av kommunerna och 

länsstyrelserna. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar operativ tillsyn över 

försvarets verksamheter och flera olika centrala myndigheter ansvarar för specifika 

verksamheter eller regelverk. Fler än en myndighet kan ha olika delar av 

tillsynsansvaret för samma verksamhet, de behöver då samordna tillsynsinsatserna 

så att tillsynen blir så effektiv som möjligt. 

 

Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig 

utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och 

domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att 

verksamhetsutövare ska följa reglerna. Tillsyn är också att genom rådgivning, 

information och liknande underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter 

och därigenom bland annat förebygga brott. En effektiv tillsyn enligt miljöbalken 

består alltså av båda dessa delar. Gemensamt är att de riktar sig till den enskilda 

verksamhetsutövaren. 

 

Verksamhetsutövaren har ansvar för att följa lagar och regler och är den som bäst 

känner till sin verksamhet. Ansvaret innefattar att fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. Genom egna undersökningar eller på annat sätt ska 

verksamhetsutövaren veta vilken påverkan verksamheten har. Tillsynsmyndigheten 

bör bedriva tillsynen så att den stödjer verksamhetsutövarens egenkontroll. 

 

Det finns också flera olika bestämningar av tillsynsbegreppet:  

• Planerad tillsyn, löpande tillsyn, uppsökande tillsyn, operativ tillsyn och 

delegerad tillsyn, primär tillsyn, verksamhetstillsyn, systemtillsyn. 

 

När det gäller tillsyn över avfallsbestämmelserna i 15 kap. miljöbalken framgår det 

i 26 kap. 3 § miljöbalken att det är den kommunala tillsynsmyndigheten som har 

ansvar för tillsynen över avfallshantering inom kommunen och det inbegriper 

skyldighet att kontrollera att bestämmelser på avfallsområdet efterlevs. Det är 

därför de som först kan upptäcka illegala avfallsverksamheter, det vill säga 

avfallsbrott enligt definitionen i avsnitt 2.3.2.  

 

Det bör tilläggas i sammanhanget att om det är så att länsstyrelserna har tillsyn 

över en miljöfarlig verksamhet så har de även ansvaret för att utöva tillsyn över 

verksamhetens avfallshantering.  

 

I figur 2 nedan ges en översiktlig bild av hur tillsynsansvaret är fördelat mellan 

olika myndigheter, både för tillsyn av anläggningar och för tillsyn av 

avfallstransporter.  
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Figur 2. Ansvarsfördelning gällande tillsyn över avfallshantering 
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3.6 Avfallsbegreppet som brottsrekvisit 
 

Följande beskrivning av problematiken kring avfallsbegreppet görs här för att ge en 

bild av en av de grundläggande förutsättningarna för bekämpningen av illegala 

avfallstransporter och illegal avfallshantering generellt. 

3.6.1 Generellt för alla typfall – avfallsbegreppet som 

brottsrekvisit  

I avsnitt 2.3.1 ovan anges att avfallsdefinitionen har en vid tillämpning. Det gäller 

emellertid inte fullt ut i straffrättsliga sammanhang där avfallsdefinitionen måste 

hanteras som ett brottsrekvisit och med iakttagande av legalitetsprincipen. Enligt 

allmänna straffrättsliga och processrättsliga regler och principer innebär det att det 

är åklagaren som har den fulla bevisbördan för att det gods som är föremål för en 

transport utgör avfall i enlighet med den legala definitionen. Det är svårt eftersom 

den legala definitionen inte tar sikte på objektiva kriterier hos själva godset. Det 

går i princip inte att genom en visuell betraktelse avgöra om ett visst föremål utgör 

avfall. Högsta domstolen9 har dock pekat på att man vid bedömningen av frågan, 

om innehavaren avser att göra sig av med föremål, i praktiken måste ta betydande 

hänsyn till de yttre omständigheterna, t.ex. föremålens ålder, skick, 

funktionsduglighet och förpackning.  

Avgörande är dock om den nuvarande eller någon tidigare innehavare gör sig av 

med eller har gjort sig av med föremålet eller haft en avsikt att göra sig av med 

föremålet. Det är alltså inte enbart transportörens eller beställarens egna avsikter 

som avgör om det objektivt sett är fråga om en avfallstransport eller en transport av 

produkter. I många fall blir det istället avgörande hur föremålen hanterats i tidigare 

led av respektive innehavare, till exempel om denne lämnat föremålet ifrån sig till 

återvinning eller på annat sätt manifesterat sin avsikt att kvittgöra sig föremålet. 

Dessa förutsättningar innebär att avfallsbegreppet är problematiskt för alla 

myndigheter som har till uppgift att verka mot illegala avfallstransporter. 

Problematik föreligger även vid tillsyn av all form av miljöfarlig verksamhet. 

Komplexiteten i avfallsbegreppet har föranlett myndigheter att ta fram förenklade 

objektiva kriterier eller riktlinjer för vad som utgör avfall vid gränsöverskridande 

transporter. Detta för att rent praktisk kunna hantera sitt uppdrag i olika uppkomna 

situationer. Som ett av flera exempel på sådana förenklade normer kan nämnas att 

en godkänd periodisk kontrollbesiktning sägs utgöra en förutsättning för att 

exportera begagnade fordon. Utevaron av en godkänd besiktning innebär emellertid 

inte mer än en indikation på att ett begagnat fordon kan vara att betrakta som 

avfall. Fordon är normalt i behov av löpande underhåll och reparation. Ett sådant 

behov är inte liktydigt med att fordonet är förbrukat och att en export eller en 

gränsöverskridande transport av fordonet därmed med automatik innebär att 

innehavaren eller någon tidigare innehavare gjort sig av med fordonet i den mening 

 
9 NJA 2016. s. 746. 
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som avses i avfallsdefinitionen 15 kap. 1 § första stycket miljöbalken. Det kan 

istället handla om försäljning av ett begagnat fordon som är i behov av viss 

reparation, men som i innehavarens hand inte utgör en belastning som denne vill 

bli kvitt.        

För åklagarna som arbetar inom straffrättens mer stringenta regeltillämpning kan 

sådana riktlinjer i princip aldrig utgöra ett fullgott underlag för beslut om 

förundersökningsåtgärder eller åtal. Istället måste man i varje enskilt fall – om än 

med stöd av riktlinjerna – utreda och bevisa att den legala avfallsdefinitionen är 

uppfylld. Detta kan i sin tur skapa friktion mellan tillsynsmyndigheter, polis och 

åklagare där man ifrågasätter de bedömningar och beslut som fattas av de olika 

aktörerna. 
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4. Myndighetsgemensam 
lägesbild avseende 
avfallsbrottslighet 

I detta kapitel ger vi en lägesbild över området avfallsbrottslighet i Sverige. 

Avfallsbrottslighet har definierats och avgränsats i avsnitt 2.3.3.och består både av 

avfallsbrottslighet som sker inom Sverige och sådan som sker genom att avfall 

korsar Sveriges eller EU:s gräns. Lägesbilden är inte fullständig eftersom 

brottslighet till sin natur är svår att upptäcka och därmed att sammanfatta 

statistiskt. Avsaknaden av brottsoffer som kan anmäla brott gör att upptäckten av 

avfallsbrottslighet blir beroende av den myndighetsövervakning som sker och som 

bedöms ha vissa brister som vi beskriver i detta avsnitt.  

 

4.1 Aktörer inom illegal avfallshantering 

4.1.1 Aktörer som utför illegala avfallstransporter  

KOPPLINGAR TILL ORGANISERAD BROTTSLIGHET  

Illegal handel med avfall sker i stor omfattning och kan kopplas till organiserad 

brottslighet som även innefattar ekonomisk brottlighet av olika slag såsom 

penningtvätt, skattebrott och bidragsbrott. 10  Brottsligheten är både nationell och 

gränsöverskridande.   

INTERNATIONELLA BROTTSNÄTVERK 

Internationella brottsnätverk är grupperingar som begår gränsöverskridande brott. 

De kan bestå av personer eller grupper från ett eller flera länder som samverkar i 

sin brottsliga gärning. Brotten de begår kan till exempel röra sig om systematiska 

stöldbrott, men även om avfallsrelaterad brottslighet. Ofta förs stöldgodset eller 

avfallet ut ur Sverige och det är troligt att en stor del av brottsvinsterna uppkommer 

i mottagarländerna. 

MÖJLIGGÖRARE 

En möjliggörare är en person eller verksamhet som tillhandahåller underlag för att 

underlätta illegala exporter. Ett exempel är bilbesiktningsföretag som godkänner 

icke funktionsdugliga fordon, där en godkänd besiktning kan vara förutsättningen 

för att få exportera ett begagnat fordon.  

FÖRETAG SOM BLANDAR LEGAL OCH ILLEGAL VERKSAMHET 

En verksamhet som är anmäld eller har erforderliga tillstånd, men inte följer sitt 

tillstånd eller de beslut som utfärdats av tillsynsmyndigheten kan sägas blanda 

legal och illegal verksamhet. Verksamhetsutövaren försöker dölja vad de 

 
10 Riksrevisionen, 2015:10 s. 15 och 96. 
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egentligen håller på med. Exempelvis kan det handla om verksamheter inom 

skrotnings- respektive energiåtervinningsbranschen. Det förekommer bland annat 

att farligt avfall märks som icke-farligt, vilket gör att det undgår tullkontroller och 

inspektion. En verksamhet som missbrukar sitt tillstånd genom att även bedriva 

illegal verksamhet inom ramen för sin tillståndsgivna eller anmälda verksamhet har 

ofta brister i många andra avseenden där myndigheter som Arbetsmiljöverket, 

Skatteverket, Försäkringskassan m.fl. också kan ha synpunkter på verksamheten.  

PRIVATPERSONER OCH ENMANSFÖRETAG 

Det är vanligt förekommande att privatpersoner står som exportör vid illegala 

avfallstransporter till exempel containrar som skickas till länder i Afrika. Ibland får 

de även hjälp av ett ombud som hanterar många exporter. Dessa containrar brukar 

ofta innehålla blandat gods, till exempel elektronik, bildelar, kläder, möbler och 

gosedjur. Innehållet i containern kommer ofta från secondhand-butiker, Blocket, 

säljgrupper på sociala medier, skrotar, vänner, verkstäder med mera Det är relativt 

vanligt att det saknas bevis som styrker avfallets ursprung eller de begagnade 

varornas skick. Kvitton, köpebevis, kan saknas eller vara svårlästa, det är vanligt 

att funktionsintyg saknas, till exempel gällande elektronik. För att kunna avgöra 

om det rör sig om avfall i en straffrättslig mening behöver innehållet granskas för 

att man ska kunna bedöma om det är begagnade varor som går att använda som de 

är eller om de behöver repareras/återvinnas för att kunna användas eller om det rör 

sig om avfall som den tidigare ägaren har gjort sig av med eller velat göra sig av 

med. Detta gör den här typen av blandade transporter särskilt svårbedömda. I 

många fall kan det antas föreligga stor okunskap om lagstiftningen hos exportören 

vid dessa typer av illegala avfallstransporter.  

Det finns även utländska privatpersoner som kommer till Sverige och samlar in 

avfall och sedan åker tillbaka till exempelvis Baltikum och Polen. Här är 

avfallsslagen ofta fordon och maskiner, däck, blybatterier, metaller, vitvaror och 

elektronik som har köpts upp längs vägen. Avfallets ursprung är många gånger 

extra svårt att reda ut när det gäller mindre transporter.  

Det är ofta små företag eller privatpersoner, sannolikt så kallade målvakter, som 

sänder enstaka containrar eller trailrar åt gången med innehåll som deklareras som 

begagnade varor. Dessa aktörer saknar ofta erforderliga tillstånd och relevant 

dokumentation. Samtidigt kan man konstatera att uppställningsplatser där 

containrar packas ofta ligger inom ett industriområde, en bilskrot eller annan 

verksamhet.   

ETABLERADE FÖRETAG OCH AVFALLSHANDLARE/MÄKLARE 

Även företag med tillstånd kan utföra illegala avfallstransporter och bedriva illegal 

avfallsverksamhet, såsom skrotfirmor och plaståtervinnare. De ekonomiska 

drivkrafterna styr. Med högt värde på avfall kan lockelsen att göra olagliga affärer 

vara stor. Ett tillvägagångssätt är att oseriösa avfallshandlare/mäklare köper upp 

avfall och säljer vidare till icke-godkända anläggningar i Sverige eller utomlands. 

Det förekommer också att stora företag konsekvent missköter dokumentation, 
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exempelvis genom administrativa fel eller att dokumentationen inte medföljer en 

avfallstransport. Det kan också handla om att de klassar avfallet fel. 

TRANSPORTÖRER SOM SAKNAR TILLSTÅND ATT KÖRA AVFALL I SVERIGE  

För att yrkesmässigt få köra avfall i Sverige behövs erforderliga tillstånd. När det 

kommer till aktörer som saknar tillstånd är det primärt Estland, Lettland, Litauen 

och Polen som transporterna kommer ifrån, antingen direkt eller indirekt, då start 

och slut för transporten sker i dessa länder, men upphämtning kan ske i Sverige. 

MÅLVAKTER 

Det kan antas handla om målvakter när exempelvis illegala avfallstransporter av 

uttjänta bilar stoppas och det via Transportstyrelsens register kan konstateras att 

ägare till fordon som exporteras ofta är ägare till ett stort antal fordon som ofta är 

avregistrerade.  

  

4.2 Illegal avfallshantering inom Sveriges 
gränser 

I första delen av detta avsnitt redogör vi för statistik inom miljö- och 

avfallsbrottsområdet, för vanliga brottsupplägg samt en del erfarenheter från 

kommunala tillsynsmyndigheters arbete med avfallsbrott och avfallsbolags 

erfarenheter av avfallsbrottslighet. I den andra delen redogör vi för de problem som 

vi uppdragsmyndigheter upplever i vårt arbete med avfallsbrottslighet inom 

Sverige. 

4.2.1 Avfallsbrottslighetens omfattning och inriktning 

STATISTIK ÖVER MILJÖBROTT INOM SVERIGES GRÄNSER 

Att föra statistik över miljöbrott är komplicerat men utförs i varierande omfattning 

av flera svenska myndigheter. Polismyndighetens möjlighet att bidra till statistik 

inom brottsområdet är främst i form av antal anmälda brott och inkomna ärenden 

samt information om hur avslutade ärenden har hanterats, genom redovisning till 

åklagare eller genom ett beslut om nedläggning.  

 

Nedan följer en sammanställning av Polismyndighetens statistik från år 2016 till år 

2020 över antalet anmälda brott och ärenden samt antal ärenden som har redovisats 

till åklagare eller som har lagts ned. Statistiken är uppdelad och nedan redovisas 

först de brottskoder som specifikt rör nationell avfallsbrottslighet. Dessa är brott 

mot miljöbalken som miljöbrott, otillåten miljöverksamhet och nedskräpning samt 

brott mot områdesskydd och lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg. 

Brottet otillåten gränsöverskridande avfallstransport, brottskod 8019, redovisas 

separat i avsnittet 4.3 om illegala gränsöverskridande avfallstransporter. 
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Tabell 1. Anmälda brott och inkomna ärenden. Källa: Polismyndighetens officiella 

uppföljningssystem, VUP. 

 

 
 

Mellan år 2016 och 2020 har Polismyndigheten per år i snitt registrerat 4 221 

anmälda brott fördelat på 3 584 ärenden. Ett ärende kan innehålla flera brott med 

olika brottskoder, vilket återspeglas i skillnaden mellan antalet anmälda ärenden 

och brott. Störst inflöde av ärenden och brott har Polisregion Syd följt av 

Polisregion Stockholm. Under samma period avslutades i snitt 3 691 ärenden varav 

drygt 120 ärenden redovisades till åklagare för beslut om åtal skulle väckas eller ej. 

Statistiken visar inte datum för brottstillfället, vilket innebär att anmälda brott kan 

ha begåtts månader eller år innan anmälningstillfället. Preskriptionstiden för 

miljöbrott varierar också mellan två till tio år beroende på omfattning och om det är 

att bedöma som grovt. Statistiken illustrerar alltså inte hur många brott som begåtts 

per år utan belyser endast den del som kommit till Polismyndighetens kännedom. I 

statistiken redovisas inte heller vilka nedläggningsgrunder som har varit vanligast 

under perioden. 

 

Statistik är ett komplext mätinstrument och talar sällan, eller aldrig, om hur den 

totala brottsligheten ser ut, varken inom miljöbrott eller inom annan brottslighet. 

Komplexiteten består bland annat i förekomsten av flera felkällor som tillsammans 

bidrar till att den statistik som presenteras enbart åskådliggör en liten del av den 

faktiska brottsligheten. En felkälla i den statistik som Polismyndigheten kan 

presentera rör företagsbot, en särskild rättsverkan som utdöms av åklagare. 

Anmälda brott 2016 2017 2018 2019 2020

8001 Miljöbalken, miljöbrott, grovt miljöbrott 1 085  995 1 095 1 146 1 114

8003 Miljöbalken, miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikaliehantering  112  95  97  109  85

8004 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet (genom avsaknad av tillstånd etc.)  326  289  246  294  347

8005 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet (genom brytande mot villkor i tillstånd etc.)  233  229  226  257  318

8006 Miljöbalken, försvårande av miljökontroll  101  56  53  58  77

8008 Miljöbalken, nedskräpning 1 890 1 921 1 632 1 789 2 241

8014 Lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg  1  6  4  3  1

8015 Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd  359  393  377  344  506

8017 Övriga brott mot miljöbalken  128  82  39  106  84

8018 Otillåten nationell avfallstransport  23  40  34  25  34

Summa: 4 258 4 106 3 803 4 131 4 807

Inkomna ärenden 2016 2017 2018 2019 2020

8001 Miljöbalken, miljöbrott, grovt miljöbrott  994  905 1 004 1 036 1 009

8003 Miljöbalken, miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikaliehantering  89  79  73  80  61

8004 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet (genom avsaknad av tillstånd etc.)  247  225  188  220  256

8005 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet (genom brytande mot villkor i tillstånd etc.)  186  195  199  229  259

8006 Miljöbalken, försvårande av miljökontroll  65  37  17  25  32

8008 Miljöbalken, nedskräpning 1 536 1 635 1 409 1 538 1 923

8014 Lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg  1  6  3  2  1

8015 Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd  311  342  328  307  422

8017 Övriga brott mot miljöbalken  109  73  28  76  67

8018 Otillåten nationell avfallstransport  17  11  27  15  22

Summa: 3 555 3 508 3 276 3 528 4 052
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Åläggande av företagsbot innebär att de företag som bedrivit avfallsverksamhet 

och begått brott i samband med utövning av verksamheten kan bli skyldiga att 

betala en summa på mellan 5 000 och 10 miljoner kronor.11 I miljöbalken är den 

vanligaste påföljden böter eller fängelse i högst två år. I praktiken är den vanligaste 

konsekvensen dock företagsbot när det handlar om brott begångna inom ramen för 

näringsverksamhet eller en verksamhet som kan likställas med näringsverksamhet, 

såsom vissa kommunala verksamheter. De ärenden där företagsbot utdöms är 

utredningsmässigt att ses som framgångsrika då myndigheter gemensamt har 

kunnat ingripa, utreda och bevisa brott samt utdöma sanktion för det. Detta 

avspeglas dock inte i den officiella statistiken eftersom ärenden där företagsbot har 

utdömts av systemtekniska skäl måste läggas ned.12 Detta leder till att ärenden där 

utredningsarbetet har varit framgångsrikt statistiskt redovisas som ärenden där brott 

inte kan styrkas, preskriptionstiden passerats eller där den anmälda gärningen ej 

varit brott. 

 

En annan viktig felkälla i statistiken rörande miljöbrott är det stora mörkertalet. Ett 

stort antal brott mot miljöbalken kommer aldrig till myndigheternas kännedom. 

Tippning av avfall kan exempelvis ske på platser som sedan täcks över med jord 

eller grus, farligt avfall kan blandas ut med rena massor och exporter av avfall kan 

ske med falska dokument. Det finns anledning att tro att mörkertalet vid 

avfallsbrottslighet är större än vid personbrott, som stöld, olaga hot eller våldsbrott. 

Detta beror på att miljöbrottens påverkan på allmänheten ofta inte är omedelbar 

medan personbrottens inverkan är mer direkt. Allmänheten har inte heller samma 

ingående kunskap om vilka handlingar som utgör miljöbrott och anmäler därför 

inte brotten i samma utsträckning som tillsynsmyndigheterna. Mörkertalets storlek 

är mycket svårt att uppskatta och beror bland annat på låg brottsupptäckt, låg grad 

av anmälningsbenägenhet, nedprioritering av miljöbrott i förhållande till andra 

brottstyper och lagstiftningens utformning, men också på brister hos ansvariga 

myndigheter där otillräckliga resurser, kunskapsbrist, organisatoriska brister och 

svagheter i myndighetssamarbeten är betydelsefulla faktorer.   

 

Riktade åtgärder mot dessa orsaker kan minska mörkertalet och ge en mer korrekt 

bild av mängden miljöbrott som begås i Sverige. Det kan också ge myndigheter 

möjlighet att utveckla det brottspreventiva arbetet genom att följa aktuella 

tillvägagångssätt och utvecklingen av dem. Ett visst mörkertal är dock att förvänta 

inom all brottsstatistik. 

 

Miljöbrott är ett så kallat spaningsbrott, vilket betyder att en majoritet av de 

anmälningar som inkommer till Polismyndigheten är ett resultat av 

tillsynsmyndigheternas arbete. En majoritet av antalet anmälda brott till 

Polismyndigheten inom avfallsområdet kommer från de upptäckter som 

tillsynsmyndigheterna gör vid sina kontroller. Om mängden utförda kontroller 

 
11 Vid förhöjd företagsbot max 500 miljoner kronor 

12 En talan om företagsbot är en annan åtgärd, en särskild rättsverkan av brott. 
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stiger eller faller förändras även antalet anmälda brott på samma sätt. Eftersom den 

tillsyn som sker är resursstyrd samtidigt som tillsynsarbetet är resurskrävande 

innebär detta att upptäcktsrisken för de som begår avfallsbrott i Sverige fluktuerar 

men är alltjämt relativt låg. 

 

En av Polismyndighetens centrala uppgifter är att förebygga och upptäcka brott. Då 

kunskapen om miljöbrott varierar inom myndigheten är dock möjligheten liten att 

upptäcka avfallsbrottslighet för den personal som inte besitter särskild kompetens 

inom brottsområdet. Miljöbrottslagstiftningen är relativt komplicerad, med 

varierande dokumentationskrav för både privatpersoner och företag samt 

förhållningsregler som kan tillämpas av tillsynsmyndigheterna vid inspektion.  

STATISTIK ÖVER AVFALLSBROTTSLIGHET FRÅN REMA 

Begreppet avfallsbrottslighet har inte någon direkt koppling till miljöbalkens olika 

brottstyper. Som framgår av avsnitt 2.3.3. kan brottslighet som innefattar hantering 

av avfall inrymmas under ett flertal brottstyper i miljöbalken, företrädesvis 

miljöbrott (MB 29:1) och otillåten miljöverksamhet (MB 29:4). Brottstypen 

otillåten avfallstransport (MB 29:4 a) motsvarar dock brott som i sin helhet ryms 

under begreppet avfallsbrottslighet. Förutom miljöbalken kan avfallsrelaterad 

brottslighet också förekomma under smugglingslagen. Av det sagda följer att det 

idag enbart är möjligt göra statistiska uttag baserade på brottskoder beträffande 

otillåten avfallstransport. 

 

Vid REMA förs löpande vissa manuella anteckningar om ärenden som medfört 

någon form av lagföring. Anteckningarna innefattar bland annat en mycket kort 

beskrivning av de väsentligaste gärningsomständigheterna. Sådana beskrivningar 

görs dock från fall till fall och följer ingen given struktur eller rutin.  

 

REMA har utfört en undersökning baserad på en sökning efter ordet ”avfall” i 

sådana ärendebeskrivningar. Undersökningen omfattar enbart lagföringsfall och det 

finns som nämnts ovan anledning att göra en stark reservation för tillförlitligheten. 

I de fall sökningen givit träff på ett lagföringsärende kan man utgå ifrån att ärendet 

också avser avfallsbrottslighet. Däremot finns skäl att anta att en del 

avfallsrelaterade brott inte givit träff i sökningen. Antalet avfallsrelaterade 

lagföringsfall bör således vara något fler än vad undersökningen utvisar.  

 
Tabell 2. En uppskattning av antalet lagföringsfall med avfallsrelaterad brottslighet.  

 
Företagsbot 

Personligt 

straffansvar 
Summa 

2015 33 36 69 

2016 29 23 52 

2017 24 18 42 

2018 27 26 53 

2019 33 29 62 

2020 49 30 79 
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Kommentarer:  

1. Andelen avfallsrelaterad miljöbrottslighet i förhållande till all miljöbrottslighet utgör i Tabell 2 ovan 

cirka 16 %. Troligtvis är andelen något större.  

2. Brottstypen otillåten avfallstransport innefattas i undersökningen (se Tabell 3 nedan) 

3. I lagföringssiffran för 2020 ingår bland annat Göta hovrätt, dom 2021-03-09, B 1902–20, som 

resulterade i tre års fängelse respektive två år och sex månader för två tilltalade.  

 

För brottstypen otillåten avfallstransport (MB 29:4 a) kan statistiska uttag göras. 

Två särskilda brottskoder är kopplade till brottstypen där den ena (8018) avser 

otillåten nationell avfallstransport och den andra (8019) avser otillåten 

gränsöverskridande avfallstransport.   

 
Tabell 3.  Otillåten nationell avfallstransport (8018). 

 Företagsbot Personligt 

straffansvar 

Nedlagda 

förundersökningar 

2015 1 6 36 

2016 1 1 21 

2017 1 1 28 

2018 1 11 32 

2019 4 2 11 

2020 5 5 21 

 

EXEMPEL PÅ BROTTSUPPLÄGG 

Vi kan identifiera ett antal förfaranden av illegal avfallshantering i Sverige. Ett av 

de mer problematiska tillvägagångssätten rör de företag som ämnar utföra lagring 

som en del i att samla in avfall i enlighet med 29 kap. 49 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251). Den säger att anmälningsplikt föreligger för den som 

avser att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är: 

• mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

• mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Förordning (2016:1188). 

 

Innan verksamheten får påbörjas ska anmälan göras till den kommunala 

tillsynsmyndigheten i den kommun där man avser att bedriva verksamheten. Om 

verksamheten inte fått ett eventuellt föreläggande om förbud eller vidtagande av 

försiktighetsmått kan verksamhetsutövaren påbörja verksamheten efter sex veckor 

från det att anmälan lämnades in enligt 9 kap. 6 c § miljöbalken. 

 

Gränsen för hur länge man får lagra ett avfall innan återvinning eller bortskaffning 

beror på hur definitionen av deponi är utformad i 15 kap. 5 a § miljöbalken. 

Innebörden av detta blir till exempel att om man inom verksamheten lägger upp ett 

avfall när man startar verksamheten och sedan låter samma avfall ligga där i mer än 
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tre år innan det återvinns så övergår verksamheten till att betraktas som en illegal 

deponering av avfall. Om man inte har för avsikt att återvinna avfallet så inträder 

den bedömningen redan efter ett år.  När det gäller hanteringen av avfallet på en 

sådan här verksamhet kan det vara svårt för en tillsynsmyndighet att få en översikt 

och bedöma eller bevisa att det rör sig om samma avfall som legat på platsen hela 

tiden eller om det transporterats bort till någon form av behandling. 

 

Detta utnyttjas av kriminella aktörer som anmäler denna typ av verksamhet men 

sedan inte har någon avsikt att ta hand om avfallet på ett korrekt sätt. 

Polismyndigheten har uppmärksammat ett antal fall där avfallet istället för att 

behandlas har övergivits och övergått till att bli en illegal deponi. Beroende på 

avfallsmängder och avfallstyp kan verksamhetsutövare teoretiskt tjäna miljontals 

kronor på ett sådant förfarande. I andra fall har avfallet grävts ner, bränts upp, 

använts för anläggningsändamål eller blandats ut med andra typer av avfall i syfte 

att späda föroreningar. På dessa anläggningar växer ofta mängden avfall snabbt 

eftersom företagen tar mindre betalt än konkurrenterna. 

 

Då tillsynsmyndigheterna upplever stora svårigheter med att kontrollera hur stora 

mängder avfall som mellanlagras på anläggningarna och på vilket sätt de hanterats 

förlitar de sig i många fall på den egenkontroll som är ålagd verksamheten. Denna 

typ av anläggningar ska bedriva egenkontroll i enlighet med 26 kap. 19 § 

miljöbalken. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att utföra provtagningar vid 

granskning och i dessa fall är det mycket sällsynt att tillsynsmyndigheterna 

genomför egna undersökningar. 

 

Det förekommer att avfallsmängderna i denna typ av verksamhet överskrider 

gränserna för anmälningsplikt, vilket innebär att verksamheten egentligen är att 

betrakta som en tillståndspliktig verksamhet. Om tillstånd då saknas är en sådan 

verksamhet att betrakta som en otillåten miljöverksamhet. Ett enskilt företag kan ha 

anläggningar i flera olika kommuner och flytta runt avfallet mellan dessa. Efter en 

treårsperiod är det vanligt att bolagen försätts i konkurs och överger avfallet. 

Företrädarna för bolagen har då ofta bytts vid flera tillfällen och utgörs i slutändan 

av företagsmålvakter som sällan har kunskap om verksamheten. Marken där det 

lagrade avfallet förvaras är ofta hyrd. På så sätt blir det övergivna avfallet 

markägarens problem.13 I mer avancerade brottsupplägg kan markägaren även vara 

medgärningsman eller möjliggörare genom att ta betalt av de kriminella och sedan 

medvetet upplåta sin mark för den brottsliga verksamheten. I slutändan kan det 

ibland bli så att kommunen och staten får stå för saneringen. I sådana här fall är det 

inte ovanligt att bränder uppstår i avfallet eftersom det oftast inte vidtagits några 

brandförebyggande åtgärder, som exempelvis att skapa brandgator och cellindela 

avfallet. 

 

 
13 Fastighetsägaren får också ett juridiskt ansvar för markföroreningen enligt miljöbalken. 
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Det förekommer att de illegala verksamhetsutövarna anlitar oseriösa miljökonsulter 

som utför provtagningar, skriver egenkontrollprogram och har kontakt med 

tillsynsmyndigheter och markägare. Miljökonsulterna undertecknar inte avtal eller 

juridiska dokument och svarar inte för verksamheterna, vilket innebär att de inte 

bär något ansvar i juridisk mening. Konsekvensen blir dock att de blir möjliggörare 

för själva brottsupplägget som det samtidigt är svårt att utkräva ansvar för. Det 

förekommer även att de illegala aktörerna styr provtagningen så att den utförs i de 

områden som inte är förorenade eller att besvärande analysresultat utelämnas. 

Genom att konsulterna ges i uppdrag att sköta kontakten med 

tillsynsmyndigheterna inger man förtroende. De illegala aktörerna kan även 

använda konsulter för juridisk rådgivning som sedan används för att utnyttja 

svagheter i lagstiftningen. Enligt Polismyndigheten ingår både mindre och större 

konsultbolag i dessa upplägg.  

 

Den samhällsomvandling som krävs för att vi ska skapa en cirkulär ekonomi har 

inneburit att återvinning av avfall har fått ett större fokus. Det är positivt ur en 

mängd aspekter, men skapar också möjligheter för kriminella aktörer. 

Omställningen kan utnyttjas på flera sätt och ett problem är att verksamhets-

utövarna på marknaden till stor del kontrollerar sig själva och att det är de som har 

ansvar för klassificering av avfallet. All form av återvinning av avfall är antingen 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. I 

tillståndsprövningen eller vid anmälningsförfarandet prövas de direkta 

miljökonsekvenserna av återvinningsprocessen, såsom buller och utsläpp. Själva 

återvinningsprocessen som sådan granskas inom ramen för tillsynen i de fall 

tillsynsmyndigheten ser ett behov av det. 

 

En sak som kan förekomma i detta sammanhang, men som inte är i enlighet med 

bestämmelserna, är att man hävdar att man återvunnit avfallet så att det upphört att 

vara ett avfall och övergått till att bli en produkt utan att man har underlag som stöd 

för den bedömningen. Underlaget ska uppfylla de krav som finns i 15 kap. 9 a och 

9 b §§ miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan begära att få ta del av underlaget i sin 

tillsyn och om man inte anser att underlaget uppfyller kraven i lagstiftningen kan 

tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att fortsätta hantera det man 

anser upphört vara ett avfall som ett avfall. Bristande tillsyn när det gäller frågor 

som rör återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall, genom att tillsynen 

ofta begränsas till verksamhetsutövarnas egenkontroll, innebär att bristen kan 

utnyttjas av aktörer med illegala avsikter. Detta gör att man kan misstänka att det 

kan finnas flöden av både farligt och icke-farligt avfall som felaktigt klassas som 

en produkt för att på så sätt undkomma alla de krav avseende hanteringen av 

avfallet som finns i avfallslagstiftningen. 

 

TILLSYNSMYNDIGHETERNAS ERFARENHETER AV 

AVFALLSBROTTSLIGHET 

Länsstyrelserna i Gävleborg, Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götaland 

har via enkäter till kommunala tillsynsmyndigheter och avfallsbolag i respektive 
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län efterfrågat deras erfarenheter av avfallsbrottslighet.14  Nedan följer exempel på 

områden som lyftes fram i enkätsvar från de kommunala tillsynsmyndigheterna och 

avfallsbolagen. 

Insamling för illegal export 

Ett problem som uppmärksammats är otillåten export av avfall. Man har 

konstaterat att insamling av avfall sker på flera olika platser i landet och att det 

därefter ofta skickas till tredje land. 

Avfall försvinner och tippas eller dumpas illegalt 

Några kommunala tillsynsmyndigheter har uppmärksammat att avfall inte lämnas 

till mottagare som har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för att 

hantera avfall. Istället försvinner avfallet från platser där det uppkommit och kan 

inte spåras. Flera anger att det förekommer problem med bygg- och rivningsavfall 

och schaktmassor. Exempelvis anges att massor och rivningsavfall tippas illegalt, 

dumpas15 eller används för anläggningsändamål utan syfte. På hemsidor eller 

sociala medier förekommer det att till exempel lantbrukare och entreprenörer vill 

göra sig av med överskottsmassor som egentligen skulle ha hanterats som ett avfall 

och som också kan vara förorenade. Ibland marknadsförs dessa massor som ”rena” 

även om de är förorenade. 

Nedskräpning/illegal tippning/dumpning i syfte att slippa ta hand om exempelvis 

verksamhetsavfall förekommer inte helt sällan. Det kan röra sig om illegal tippning 

av både farligt avfall och icke-farligt avfall i form av kartong och plast. 

Konkurser och målvakter 

Kommunala tillsynsmyndigheter har lyft problematiken med att 

verksamhetsutövare samlar in avfall på en plats där man exempelvis anmält lagring 

som del av insamling för att sedan gå i konkurs och överge det eller tippa det på 

okänd plats. När verksamheter går i konkurs blir markägaren ofta ansvarig för 

avfallet och en eventuell sanering. I Skåne finns dessutom ett flertal exempel på 

verksamhetsutövare som har kopplingar till organiserad brottslighet. När en 

verksamhetsutövare blir dömd för brott ersätts denne ofta med en bulvan eller s.k. 

företagsmålvakt för att representera företagen så att de kan drivas vidare. 

Tillstånd saknas 

Ett problem som de kommunala tillsynsmyndigheterna har uppmärksammat är att 

verksamhetsutövare (exempelvis avfallsbolag, handlare, mäklare, transportörer) 

 
14 Länsstyrelsen Skåne. Sammanställning av uppgifter från gallup om insatser mot minskad brottslighet. 

Upprättad 2021-04-19. Länsstyrelsen Skåne. Sammanställning av svar på gallup till Skånes 

avfallsbolag gällande brottslighet inom avfallsområdet i Skåne, Upprättad 2021-06-11. Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län. Sammanställning av inkomna svar från kommunerna Dnr 1582-2021.Upprättad 2021-

08-17.Länsstyrelsen Stockholms län. Del 1 En lägesbild vad gäller brottslighet inom avfallsområdet, 

upprättad106-11445-2021. 2021-09-17. 

15 Dumpning definieras av Havs- och vattenmyndigheten som avsiktlig kvittblivning av avfall i vatten. 

Dumpning - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 2021-12-
15. 

 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/dumpning.html
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erbjuder tjänster inom avfallshantering, såsom transporter, utan att det finns 

erforderliga tillstånd/anmälningar för den verksamhet som bedrivs. 

 

Tillsynsmyndigheterna upplever att företag som missköter sin avfallshantering idag 

inte blir av med sitt tillstånd att transportera avfall. Man misstänker att det finns ett 

stort mörkertal med verksamheter som kör farligt avfall utan att ha de tillstånd eller 

ha gjort den anmälan som krävs. Det finns även uppgifter om att bilskrotnings-

verksamhet bedrivs utan tillstånd eller godkännande. 

Stölder av avfall 

Kommuner och avfallsbolag vittnar om att det förekommer en del stölder från 

återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar och då främst av metallskrot, 

elavfall, bilbatterier och liknande. Vissa bolag uppger att de inte polisanmäler varje 

incident eftersom det är tidskrävande och ändå inte leder någon vart, andra menar 

att de polisanmäler i hög grad. Tillsynsbesök på återvinningscentraler stärker 

bilden av att stölder förekommer, ibland ofta. Avfallsbolagen försöker på olika sätt 

försvåra tillgängligheten till stöldbegärligt material.  

 

Stöld av avfall som bilbatterier och metall, som senare kan kopplas till otillåten 

miljöverksamhet och otillåten avfallstransport förekommer. Vid tillsyn på 

verksamheter med metallbearbetning finns det uppgifter om att ”om något av 

metall ställs utomhus är det försvunnet dagen efter”. Dels handlar det om avfall 

som verksamheten vill bli av med, dels om saker som stjäls. En tillsynsmyndighet 

beskriver att det förekommer inbrott av utländska ligor på återvinningsstationer och 

kopparstölder i samband med rivningar. En kommun beskriver stölder från 

klädinsamling som är kopplad till en baltisk liga.  

Behov av samverkan 

Många kommuner lyfter behovet av samverkan för att kunna identifiera 

organiserad brottslighet. Man ser brister i samverkan både mellan kommuner men 

även med andra myndigheter. I det sammanhanget konstateras att det finns en brist 

på förståelse för varandras roller och vilket ansvar respektive myndighet har.  

Avfallet flyttar  

Verksamhetsutövare flyttar runt avfall mellan olika lokaliseringar för att det inte 

ska klassas som otillåten lagring (längre tid än tre år på samma plats innan 

återvinning sker). Detta innebär att avfall som legat något kortare tid än tre år har 

flyttats runt och det är svårt att följa upp vad som händer med avfallet då det flyttas 

över kommungränser dvs. till en ny tillsynsmyndighets ansvarsområde. Detsamma 

kan även gälla illegala avfallsverksamheter som sådana, dvs. de väljer att lokalisera 

sig i kommuner som inte bedriver uppsökande tillsyn. 

Ordinarie tillsyn är otillräcklig 

Kommunerna tycker att det är svårt att prioritera uppsökande tillsyn av 

avfallshantering utöver den ordinarie tillsynen. Uppsökande tillsyn kräver mycket 

resurser. Långsiktiga satsningar efterlyses. Många kommuner gör dessutom bara 

föranmälda besök.  
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En kommun anger att det finns starka misstankar att organiserad brottslighet inom 

avfallsområdet troligen förekommer i större utsträckning än vad de har kännedom 

om. De menar också att det är svårt att bedöma om det är ”organiserad brottslighet” 

eftersom de saknar insyn i polis och åklagares arbete. 

 

Några kommuner runt om i landet planerar att starta upp riktade tillsynsprojekt 

under 2021–2022 med fokus på avfallsområdet. Man tänker bland annat informera 

om gällande regelverk för transport, lagring och hantering av avfall. Utöver 

informationsinsatser nämns även samverkan gällande masshantering mellan de 

delar av kommunen som ansvarar för myndighetsutövning med koppling till plan- 

och bygglagen och de som utövar tillsyn enligt miljöbalken. En kommun har tillsatt 

en särskild tjänst för uppsökande verksamhet inom fordons- och avfallsbranschen 

för att uppmärksamma otillåten avfallsverksamhet. Många kommuner vittnar om 

att målsättningen finns, men att de saknar resurser för att utöka tillsynen inom 

avfallsområdet. 

Kompetensbrist 

För att bedriva uppsökande tillsyn för att upptäcka avfallsbrottslighet krävs viss 

utbildning och de kommunala tillsynsmyndigheterna ser detta som en stor 

utmaning. Kommunerna efterlyser samlad expertis dit miljöinspektörer kan vända 

sig och få stöd och råd. Ett tillfrågat avfallsbolag menar att det finns behov av 

vägledning inom avfallsområdet. Många tillsynsmyndigheter saknar kompetens, 

vilket innebär att man inte vågar ta beslut. Avfallsbolagen kan i denna del spela en 

roll i att sprida kunskap och erfarenhet. 

Hot 

Ibland finns det en hotbild mot tjänstepersoner som utför tillsyn och det 

förekommer pressade situationer. Detta har tydliggjorts bland annat i samtal med 

skånska kommuner. Även när det gäller personal på återvinningscentraler 

förekommer hot. Då är fokuset medarbetarnas arbetsmiljö och det innebär att 

säkerhet går före att förhindra brott. Det finns situationer där personalen inte 

känner sig trygga med att anmäla brott och i dessa fall går personalens 

välbefinnande först. 

4.2.2 Problem i myndigheternas arbete mot avfallsbrott 

CENTRALA BRISTER INOM AVFALLSBROTTSOMRÅDET 

Polismyndigheten arbetar med REMA, vid utredningar om miljöbrott. Åklagare vid 

REMA är specialiserade på miljöbalken men inte på ekonomisk brottslighet, 

organiserad brottslighet och korruption. För myndigheternas brottsutredande 

uppdrag är utveckling av rutiner och metoder som är anpassade för omfattande och 

komplexa förundersökningar av vikt. 

 

Avfallsbrottsligheten präglas av låga straff och låg risk för upptäckt, vilket gör den 

attraktiv för kriminella inriktade mot organiserad brottslighet. Straffen som utdöms 

för miljöbrott är generellt sett låga. I dagsläget används inte den övre delen av 
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straffskalan. Då vi sett samhällskonsekvenserna av den senaste tidens större 

miljöbrottsärenden finns det anledning att revidera synen på miljöbrottens 

allvarlighetsgrad. Påföljderna för miljöbrott bör bättre stå i proportion till 

samhällskonsekvenserna. I arbetet mot organiserad brottslighet inom andra 

områden används hemliga tvångsmedel, såsom hemlig dataavläsning. Användning 

av hemliga tvångsmedel inom miljöbrottsområdet är oftast inte möjligt på grund av 

straffskalorna. Detta med undantag för de allra grövsta brotten. 

 

Vissa fenomen, exempelvis illegal tippning, nedgrävning av avfall och förtäckt 

lagring som en del av att samla in avfall, är kända tillvägagångssätt för organiserad 

kriminell verksamhet och det är troligen en omfattande problematik, även om 

vidden är okänd. För att kunna styrka brott krävs många gånger omfattande och för 

samhället kostsamma utredningar med bland annat provtagningar och analyser. Det 

finns behov av att effektivisera och förtydliga straffansvaret för gärningar som 

omfattar illegal hantering av avfall. Om själva handlingen, såsom nedgrävning, 

tippning eller förtäckt lagring som en del av att samla in avfall, kriminaliseras 

kommer brott att kunna styrkas på ett tidigare stadium och med mindre omfattande 

utredningsresurser. 

 

En del kommunala tillsynsmyndigheter lyfter att man upplever att företag som 

missköter sin avfallshantering idag inte blir av med sitt tillstånd att transportera 

avfall. I prövningen av tillstånd för avfallstransporter finns det ingen koppling till 

”kriminell aktivitet”. De kriterier som man enligt 5 kap. 3 och 4 §§ avfalls-

förordningen ska beakta vid en tillståndsansökan inkluderar inte ” kriminell 

aktivitet”. Kriterierna enligt avfallsförordningen skulle kunna utökas med någon 

form av lämplighetsprövning.  

 

Detta problem finns även när det gäller avfallsverksamheter generellt, dvs. att 

personer som tidigare varit dömda för avfallsbrott och ekonomiska brott utan en 

djupare granskning kan starta ett avfallsbolag och anmäla verksamheten till en 

kommun. Om ansökan uppfyller kraven för miljöpåverkan kan verksamheten 

starta. Detta utnyttjas av kriminella aktörer med hög förmåga att ta fram de 

underlag som en kommun kommer att acceptera. Vidare kan kraven på en 

anläggning vara lågt ställda beroende på vilken typ av avfall som anges i en 

anmälan. Nuvarande lagstiftning är inte konstruerad för att hindra illegala aktörer 

som medvetet utnyttjar marknadens förutsättningar. 

 

Tillämpningen av dubbelbestraffningsförbudet i 29 kap. 11 § tredje stycket 

miljöbalken har i vissa fall medfört viss problematik. I ett ärende som handlar om 

förvaring av uttjänta fordon, har åklagaren väckt åtal för miljöbrott och 

tillsynsmyndigheten har dömt ut ett vite för att ägaren inte har åtlytt ett 

föreläggande om att ta bort fordonen. Åklagarens åtal omfattar tiden före 

vitesföreläggande, som i sin tur är framåtsyftande för att förmå ägaren att sanera 

fastigheten. Hovrätten har avvisat åtalet för miljöbrott med hänvisning till 

dubbelbestraffningsförbudet (dnr AMR-1496-21).  Riksåklagaren har gjort motsatt 
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bedömning och funnit att det inte kan anses föreligga gärningsidentitet mellan den 

överträdelse som åtalet respektive vitesdomen avser. Riksåklagaren har därför 

överklagat hovrättens dom att avvisa åtalet för miljöbrott med hänvisning till 

dubbelbestraffningsförbudet. Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd men 

ännu inte meddelat dom i målet (mål nr B 1104-21). 

 

Enligt Naturvårdsverket skulle en sådan tillämpning som hovrätten gett uttryck för 

riskera att få till följd att ett pågående miljöbrott inte förhindras från att fortsätta att 

orsaka skada. Tillsynsmyndigheterna kan bli tveksamma till att utfärda ett 

föreläggande förenat med vite till exempel att avlägsna avfall som otillåtet lagras 

på en viss plats, eftersom det skulle kunna innebära att den som utfört brottet inte 

kommer att kunna ställas till ansvar för det.   

UTVECKLINGSBEHOV FÖR POLISMYNDIGHETENS ARBETE MOT 

AVFALLSBROTTSLIGHET 

Den ökade förekomsten av komplex miljöbrottslighet kopplad till organiserad 

brottslighet medför att Polismyndighetens arbete behöver utvecklas och 

intensifieras, både strategiskt och operativt. Kompetenshöjande åtgärder som 

Polismyndigheten identifierat är exempelvis att utöka utbildningen om miljöbrott 

inom Polismyndigheten. Myndighetens arbete mot illegal avfallshantering sker 

med grund i det europeiska polissamarbetet Europols utvärderingsrapport 

SOCTA.16  och den polisoperativa inriktningen. Polismyndigheten tilldelades 

finansiella medel för arbetet mot gränsöverskridande avfallstransporter i 

budgetpropositionen 2010/2011 men har inte mottagit riktade medel för arbetet mot 

nationell illegal avfallshantering. Eftersom nationell illegal avfallshantering är 

starkt kopplat till organiserad brottslighet har brottsområdet i viss mån kunnat 

prioriteras trots avsaknad av ekonomiska resurser. Polismyndigheten samarbetar 

även med andra myndigheter i den myndighetsgemensamma satsningen mot 

organiserad brottslighet.17 Det arbetet har genererat framgång. 

 

De stora miljöbrottsärenden som Polismyndigheten varit involverad i den senaste 

tiden, som bland annat handlat om illegal tippning av bygg-och rivningsavfall samt 

batteriavfall, har gjort att den ordinarie utredningsverksamheten fått stå tillbaka till 

följd av stora ärendebalanser. Det saknas nationell utredningsförmåga, vilket är 

försvårande för att nå framgång i ärenden om avfallsbrottslighet.18 

Polismyndigheten behöver ytterligare kompetens att utreda större regions-

överskridande ärenden kopplade till ekonomisk och organiserad brottslighet. 

Polismyndigheten behöver bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns 

inom myndighetens specialistfunktioner. De kompetenser som bör nyttjas är 

exempelvis analytiker, revisorer, tillgångsutredare, administratörer, 

brottsamordnare, beslagspersonal, forensiker, it-forensiker och kriminaltekniker.  

 
16 Serious and organised crime threat assessment 

17 Polismyndigheten 2021 

18 Europeiska unionens råd, 148525/19, 2019 
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Nationellt forensiskt centrum (NFC) och de regionala kriminalteknikerna har en 

viktig roll att fylla för att öka uppklarningen av brott. De bidrar med undersökning, 

provtagning och dokumentation av brottsplatser samt sakkunniga utlåtanden. Idag 

saknas de ekonomiska medel som krävs för metodutveckling, utökade analyser och 

fördjupad kompetensutveckling hos NFC, vilket sannolikt får konsekvenser för 

uppklarning av avfallsbrott. 

 

Andra delar inom Polismyndigheten som kan bidra i arbetet mot avfallsbrottslighet 

är trafikpolisen, som skulle kunna utveckla samordningen med 

tillsynsmyndigheterna vid kontroller av tunga transporter. Det skulle kunna ske 

genom att man när man gör en insats i en viss kommun, kontaktar och bjuder in 

både tillsynsmyndigheten i kommunen och den länsstyrelse som ansvarar för 

tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter inom regionen att delta.  

PRIORTIERINGAR INOM KOMMUNAL TILLSYN 

De kommunala tillsynsmyndigheterna uppger att de har svårt att prioritera 

uppsökande tillsyn. År 2017 genomförde Naturvårdsverket en uppföljning av hur 

tillsynen enligt miljöbalken kan utvecklas och förbättras och den bekräftar denna 

bild.19 Uppföljningen är ett årligt återkommande uppdrag som Naturvårdsverket 

har enligt 3 kap. 21 § miljötillsynsförordningen (2011:13) och det görs 

fördjupningar inom olika områden olika år. 

 

I uppföljningen från 2017 ställde man fördjupande frågor rörande de kommunala 

tillsynsmyndigheternas tillsyn över U-verksamheter. U-verksamheter är 

miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är 

stora skillnader mellan hur olika kommuner bedriver sin tillsyn, men den 

övergripande slutsatsen man kan dra är att denna typ av tillsyn bedrivs i relativt 

begränsad omfattning. Tillsynsinsatserna sker främst genom tillsynskampanjer eller 

i en del kommuner endast när klagomål inkommer till myndigheten. 

 

Att denna typ av tillsyn bedrivs i relativt liten utsträckning kan bland annat bero på 

att tillsynsavgiften har en viss styrande effekt när det gäller hur tillsynen inriktas. 

Om det är så att en verksamhetsutövare betalar en fast årlig avgift så ska det 

motsvaras av en motprestation från tillsynsmyndigheten vilket medför att man ofta 

prioriterar den tillsynen framför annan när man upplever tidspress eller på annat 

sätt inte hinner med. När det gäller miljöfarliga verksamheter som inte betalar en 

fast årlig avgift har tillsynsmyndigheten möjlighet att ta ut tillsynsavgifter för den 

tillsyn man utövar men det är inte alltid lätt att få kostnadstäckning för sådana typer 

av tillsynsinsatser. Det handlar bland annat om att sådan tillsyn kan ta tid i anspråk 

vid eftersökning och kunskapsinhämtning som är svår att få kostnadstäckning för. 

Illegala avfallsverksamheter tenderar också generellt att försöka undvika att betala 

 
19 Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring 2017 Microsoft Word - pdf-

4311251914289715039 (naturvardsverket.se) 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/63654a40163343d09157f2f0da492b61/redovisning-170412.pdf.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/63654a40163343d09157f2f0da492b61/redovisning-170412.pdf.pdf
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avgifter generellt. De har till exempel ofta ett förfarande där man sätter bolag i 

konkurs vilket är en försvårande omständighet när tillsynsavgift ska krävas in. 

 

Att tillsynsmyndigheterna i relativt liten utsträckning bedriver uppsökande tillsyn 

medför troligtvis att det finns ett stort mörkertal när det gäller antal illegala 

avfallsverksamheter i Sverige och hur organiserat det är. Att organiserad 

kriminalitet som verkar inom avfallsområdet ofta har en arbetsmetod där avfall 

flyttas över kommungränser innebär att denna typ av brottslighet sällan upptäcks. 

Det bekräftas av enkätundersökningarna. Skåne och Stockholms län sticker dock ut 

i denna fråga vilket troligtvis beror på att man i just dessa län arbetar mer aktivt 

med avfallstillsyn och har mycket kunskap om kopplingen mellan organiserad 

brottslighet och avfallshantering. Här kan särskilt nämnas de kommunala 

tillsynsmyndigheterna i Malmö, Södertälje och Helsingborg. I mindre och 

mellanstora kommuner är huvuddelen av tillsynen ofta kopplad till verksamheter 

som betalar årsavgift. Där är det också ofta så att resurserna är så knappa att det 

ibland inte finns samma möjlighet till flexibilitet och proaktivitet i tillsynsarbetet. 

 

När man bedriver tillsyn över tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gör 

man oftast föranmälda besök. Föranmälda besök har för- och nackdelar, en nackdel 

är att det finns en risk att man får en icke-representativ bild av verkligheten. Det 

innebär att man kan råka förbise illegal verksamhet som bedrivs inom en, på ytan, 

legal verksamhet och som lättare skulle kunna upptäckas vid ett icke-föranmält 

tillsynsbesök. 

 

Ansvaret för tillsyn av nationella avfallstransporter ligger enligt 26 kap. 3 § 

miljöbalken hos de kommunala tillsynsmyndigheterna. Det är dock få kommuner 

som bedriver tillsyn mot avfallstransporter i dagsläget. De fem länsstyrelser som 

har ansvar för tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall har många 

exempel på fall där man upptäckt illegala nationella avfallstransporter i sin tillsyn 

och lämnat över ärendet till den aktuella kommunala tillsynsmyndigheten (den 

kommun där transporten kontrolleras) och att det sällan leder till någon ytterligare 

påföljd. 

 

Den tillsyn som bedrivs är främst inriktad på att titta på transporter i samband med 

att man utför tillsyn på en platsbunden miljöfarlig verksamhet. I 

enkätundersökningarna framgår det att tillsynsmyndigheterna misstänker att det är 

många verksamheter som kör farligt avfall utan att ha de tillstånd eller ha gjort den 

anmälan som krävs. Den bilden bekräftas av länsstyrelsernas arbete med tillsyn 

över gränsöverskridande avfallstransporter, där transportören ska ha tillstånd att 

transportera avfallet nationellt men där detta ofta saknas. 

TILLSYNSMYNDIGHETERNAS KOMPETENS 

Tillsynsmyndigheter upplever att man saknar kompetens för att utöva uppsökande 

tillsyn. Det handlar främst om att den tillsyn som ska bedrivas gentemot illegala 

verksamheter måste bedrivas på ett lite annat sätt än den tillsyn som bedrivs över 
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miljöfarlig verksamhet som har ambitionen att uppfylla miljöbalkens krav. Den 

tillsyn som bedrivs över miljöfarliga verksamheter som har ambitionen att uppfylla 

miljöbalkens krav utövas främst med fokus på egenkontroll, det vill säga 

tillsynsmyndigheten ska granska och bedöma om verksamhetsutövaren har en 

anpassad och fungerande kontroll av den egna verksamheten. Då tillsyn över 

verksamheters egenkontroll är det vanligaste sättet att bedriva tillsyn idag innebär 

det att tillsynsmyndigheter kan behöva stöd i hur man bör gå tillväga i sin tillsyn 

över potentiellt illegala avfallsverksamheter. Många kommunala tillsyns-

myndigheter upplever exempelvis en osäkerhet i hur man ska gå till väga för att 

kunna upptäcka eller stoppa olaglig verksamhet. I sammanhanget bör nämnas att 

det finns behov av att utveckla tillsynsvägledningen på central nivå för hur man 

kan bedriva denna typ av tillsyn. 

 

När det gäller tillsyn på anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter som 

hanterar avfall kan det vara svårt för en tillsynsmyndighet att ifrågasätta de 

uppgifter om avfallshanteringen som en verksamhetsutövare redovisar. Det kan 

handla om bedömningar av om det är samma avfall som legat på platsen under lång 

tid eller om det är annat avfall. Att bedöma mängder avfall som hanteras inom en 

anläggning kan också innebära utmaningar. Att göra sådana bedömningar kräver 

lång erfarenhet av avfallstillsyn alternativt detaljerad vägledning. 

BRIST PÅ NATIONELL SAMVERKAN 

Att det finns brister när det gäller samverkan mellan de myndigheter som är 

inblandade i bekämpningen av avfallsbrott innebär svårigheter att nå framgång i 

tillsynen. Avfall är en internationell handelsvara och behovet av informations- och 

kunskapsutbyte är därför stort. För att nå framgång i detta arbete krävs förståelse 

för varandras roller och ansvar. Enligt 1 kap. 17 § miljötillsynsförordningen 

(2011:13) ska länsstyrelserna arbeta för samverkan mellan Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken 

på lokal och regional nivå. Den lokala och regionala samverkan ska även 

samordnas med myndigheternas samverkan på nationell nivå. Det uppdraget sköts i 

dagsläget på olika sätt i varje län och deltagandet av kommuner och samverkande 

myndigheter varierar. 

 

Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter som utför tillsyn över 

gränsöverskridande avfallstransporter. Samverkan har genererat kontakter och en 

tydlighet i roller och ansvar mellan myndigheter. Motsvarande samverkan finns 

dock inte mellan myndigheter när det gäller nationell avfallsbrottslighet. En 

djupare samverkan mellan Polismyndigheten, länsstyrelserna, 

Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket och de kommunala tillsynsmyndigheterna 

skulle ge ökade möjligheter till informationsutbyte och utförande av gemensamma 

kontroller. Detta skulle öka förutsättningarna att kunna stoppa pågående 

brottslighet och förbättra det brottspreventiva arbetet.  
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Avfallsbrottslighet bör i större utsträckning föreslås till den myndighets-

gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet20. Där finns en etablerad 

samverkan som vid behov skulle kunna hantera viss organiserad avfallsbrottslighet. 

HOT MOT MEDARBETARE 

En komplicerande faktor vid tillsynsutövning är risken för hot. Som vi ser från 

enkätundersökningarna förekommer inte sällan en hotbild mot personal som 

arbetar på avfallsanläggningar och mot tillsynspersoner som utövar tillsyn mot 

illegala avfallsverksamheter. Brottförebyggande rådets rapport Otillbörlig 

påverkan mot myndighetspersoner21 bekräftar att otillåten påverkan sker inom en 

rad statliga myndigheter. Risken finns att situationen är liknande inom kommunal 

verksamhet.  

 

Miljöinspektörer och andra miljöhandläggare kan fatta beslut som får stora 

konsekvenser för enskilda. Deras organisationer tenderar inte heller vara vana att 

hantera olika typer av påverkansförsök med mer organiserad bakgrund. Det är även 

här sannolikt att en kriminell aktör försöker påverka myndighetsutövningen som ett 

led i den egna verksamheten. Regelrätta hot och risken för att bli hotad har medfört 

att tjänstepersoner och även personal på avfallsbolag i vissa fall inte åtalsanmäler 

avfallsbrott. Det kan bidra till att det finns ett mörkertal när det gäller antal 

avfallsbrott. Det är därför av stor vikt att man inom respektive organisation vidtar 

åtgärder för att minimera risken för att hot uppstår samt har rutiner för att agera på 

ett effektivt sätt när en sådan situation uppstår. 

 

 

4.3 Illegala gränsöverskridande 
avfallstransporter  

I detta avsnitt redogör vi för de erfarenheter som Naturvårdsverket, länsstyrelserna 

i Gävleborg, Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, Tullverket, 

Kustbevakningen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har av problemen 

med illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av vad som utgör en illegal gränsöverskridande avfallstransport samt 

en redogörelse för vilka aktörer och tillvägagångssätt som är vanligt 

förekommande. Vidare beskrivs i avsnittet myndigheternas nationella och 

internationella samverkan samt tillsynsförfarandet. Avslutningsvis redogör vi för 

de problem som vi, uppdragsmyndigheter, upplever med illegala 

gränsöverskridande avfallstransporter.  

 
20 I Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) finns de 12 myndigheter som ingår i den 

myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet representerade. 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/myndighetsgemensam-

satsning-mot-organiserad-brottslighet/ 

21 Skinnari, Johanna, Hurve, Karolina och Jonsson, Anna, Otillbörlig påverkan mot myndighetspersoner. 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2016:13. 
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4.3.1 Regelverk gällande gränsöverskridande avfallstransporter 

Förfarandet vid gränsöverskridande transporter av avfall regleras inom EU genom 

förordning (EG) 1013/2006 om transport av avfall, avfallstransportförordningen. 

Den genomför såväl den globala Baselkonventionen om gränsöverskridande 

avfallstransporter som OECD-beslutet om gränsöverskridande avfallstransporter 

(som gäller för transporter inom OECD). 

En definition av vad som avses med illegal gränsöverskridande avfallstransport 

finns i artikel 2.35 i avfallstransportförordningen.  

Enligt avfallstransportförordningen krävs ett förfarande med skriftligt 

förhandsgodkännande från behöriga myndigheter, så kallad anmälningsplikt, när 

farligt avfall och visst annat avfall, ska transporteras mellan länder. För icke-farligt 

avfall ställer förordningen krav på ett annat enklare förfarande där det bland annat 

ska upprättas ett särskilt slags informationsdokument, ett så kallat Annex VII, som 

ska medfölja transporten. Avfallstransport över landsgräns kan även omfattas av 

förbud, till exempel är det förbjudet att exportera farligt avfall från Sverige till land 

som inte är EU/EFTA/OECD-land. Utifrån nationell och EU-lagstiftning skall den 

person som organiserar avfallstransporten vara under avsändarlandets jurisdiktion. 

4.3.2 Utförsel- och exportplatser samt transportflöden av 

gränsöverskridande avfallstransporter 

Sverige har ett stort antal möjliga utförselplatser för avfall och ett stort trafikflöde 

både till och från landet. Gränsöverskridande avfallstransporter sker dygnet runt 

och uppskattningsvis förs avfall för flera miljarder kronor ut ur Sverige varje år. 

Tillsynen är mycket viktig i arbetet med att upptäcka illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter vid bland annat hamnar och gränsövergångar. 

ILLEGALA AVFALLSFLÖDEN MELLAN SVERIGE OCH ANDRA EU-LÄNDER 

Under 2019 och 2020 stoppades illegala avfallstransporter vid utförsel främst till 

Estland, Lettland, Litauen, Italien, Danmark, Polen, Tyskland och Finland.  

Under 2019 och 2020 stoppades illegala avfallstransporter vid införsel främst från 

Finland, Danmark, Tyskland, Österrike och Storbritannien (tidigare EU-land, före 

Brexit 2020). 

AVFALLSTRANSPORTFLÖDEN MELLAN SVERIGE OCH ANDRA EU-LÄNDER 

Flödena av gränsöverskridande avfallstransporter till andra medlemsländer inom 

EU går främst via roll-on/roll-off hamnar (roro)22 och containerhamnar 

såsom Nynäshamn, Trelleborg, Värtahamnen, Frihamnen, Kapellskär, 

Stadsgården, Norviks hamn, Gävle Hamn och hamnen i Umeå.  

 
22 Roll on roll off, innebär att fartygen och hamnen är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna 

köras ombord och i land. 
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Gränsöverskridande avfallstransporter mellan Sverige och andra EU-länder sker till 

stor del även via vägtrafik, främst via de större vägarna såsom europaväg 4, 

europaväg 45, väg 98 i Övertorneå samt över Öresundsbron till Danmark.   

ILLEGALA AVFALLSFLÖDEN MELLAN SVERIGE OCH TREDJE LAND  

Under 2019 och 2020 stoppades illegala avfallstransporter på export främst 

till Förenade Arabemiraten, Gambia, Ghana, Hongkong, Indien, Irak, Jordanien, 

Kazakstan, Kongo, Libyen, Nigeria, Norge, Malaysia, Pakistan, 

Storbritannien, Turkiet och USA. Under 2019 och 2020 stoppades illegala 

avfallstransporter på import främst från Norge, Ryssland och USA.  

AVFALLSTRANSPORTFLÖDEN MELLAN SVERIGE OCH TREDJE LAND 

Flödena av gränsöverskridande avfallstransporter till tredje land går främst via 

container-, roro- och bulkhamnar exempelvis Gävle, Göteborg, Malmö, 

Norrköping, Norrsundet Norvik, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg 

och Umeå hamn. Transportflöden på väg mellan Sverige och tredje land omfattar 

huvudsakligen transporter till och från Norge. Detta gäller även vägtransporter till 

och från Norge med Sverige som transitland. Vid gränsen mot Finland rör det 

sig mestadels om intra–EU transporter, men även här förekommer import och 

export mellan Sverige och tredje land, uppskattningsvis 20–30 procent enligt 

siffror från finska Tulli.  

4.3.3 Omfattningen av de illegala gränsöverskridande 

avfallstransporterna 

LÄNSSTYRELSERNAS KARTLÄGGNING AV ILLEGALA 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE AVFALLSTRANSPORTER 2016 

Under 2016 fick länsstyrelserna i Gävleborg, Norrbotten, Skåne, Stockholm och 

Västra Götalands län i uppdrag av regeringen att kartlägga arten och omfattningen 

av illegala avfallstransporter inom respektive geografiska tillsynsområde och att 

överlämna sina regionala geografiska kartläggningar till Naturvårdsverket.23  

Länsstyrelsen i Skåne uppskattade i redovisningen av regeringsuppdraget 2016 att 

det i region Syd passerar ut cirka 40 000 lastbilar per år över hamnar som kan 

misstänkas utgöra illegala avfallstransporter, vilket motsvarar cirka 130 lastbilar 

per dygn. Utöver detta uppskattades vägtrafiken via Öresundsbron till ett flöde av 

24 440 lastbilar per år som kan misstänkas utgöra illegala avfallstransporter, vilket 

motsvarar cirka 67 lastbilar per dygn. Ett annat exempel från regeringsuppdraget 

2016 är Länsstyrelsen i Norrbottens redovisning där de uppskattar att det i region 

Nord sker cirka 50 000 illegala avfallstransporter per år, vilket motsvarar cirka 130 

transporter per dygn.  

Samtidigt noterades det i regeringsuppdraget 2016 att den till Naturvårdsverket 

anmälningspliktiga importen av avfall är cirka sju gånger större än den 

 
23 Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, Kartläggning av arten och omfattningen av illegala 

avfallstransporter NV-06630-16, redovisning av regeringsuppdrag M2015/03844/Ke. 



NATURVÅRDSVERKET  

 

41 

 

anmälningspliktiga exporten av avfall. Hur stor andel avfallstransporter som är 

importer till Sverige, utöver de som är föranmälda och godkända, kan vi inte 

redogöra för och det finns heller ingen uppskattning om hur många av dessa som är 

illegala. I huvudsak beror det på att tillsynen främst inriktats på att förebygga 

export till länder med ett mindre miljöriktigt avfallsomhändertagande än det vi har 

i Sverige.  

LÄNSSTYRELSERNAS STATISTIK 2019–2020  

Idag sker det mer tillsyn ute på vägar, vid hamnar och järnväg än när 

regeringsuppdraget 2016 redovisades. Då lades större delen av all tillsyn på 

containerexporter till Afrika. Idag utgör den tillsynen endast en del av den totala 

tillsynsverksamheten hos Sveriges länsstyrelser. Statistiken över genomförd tillsyn 

över gränsöverskridande avfallstransporter är idag bättre, både på regional och 

nationell nivå och nationella sammanställningar genomförs årligen.  

Under 2019 och 2020 kontrollerades totalt 4040 transporter vid tillsyn av 

länsstyrelserna. Av dessa var 2131 gränsöverskridande avfallstransporter varav 

1540 hade brister som har följts upp med förbud, förelägganden, 

miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan. Det påvisar att cirka 72 procent av alla 

kontrollerade gränsöverskridande avfallstransporter hade någon typ av brister som 

behövde uppföljning, exempelvis komplettering av mer information, innan de fick 

fortsätta eller belades med förbud. 

 

Det totala antalet genomförda inspektioner av transporter har ökat med 18 

procent från år 2019 till år 2020. Under pandemiåret 2020 har fler inspektioner 

utförts enbart genom att transporters handlingar granskats. Detta möjliggör 

effektivisering av tillsynsarbetet genom att fler transporter granskas i samma 

ärende. Inspektioner som enbart baseras på granskning av handlingar lämpar sig 

dock inte för alla kategorier av avfallstransporter, exempelvis där det finns 

misstanke om att det avfall som faktiskt transporteras inte stämmer överens med 

dokumentationen. En kombination av granskning av transporthandlingar på distans 

och inspektioner på plats är att föredra. Ökningen av antalet inspektioner är ett 

resultat av fler handläggare anställts på länsstyrelserna men kan också vara en 

effekt av tidigare arbete med rutiner och mallar med syfte att underlätta och 

effektivisera tillsynen.   

NATURVÅRDSVERKETS STATISTIK 

Naturvårdsverket har sammanställt tillsynen 2020 av gränsöverskridande 

avfallstransporter. Länsstyrelserna utförde cirka 1 900 kontroller i Sverige. Av de 

kontrollerade transporterna stoppades 207 av olika anledningar som illegala 

gränsöverskridande avfallstransporter på export, i transit eller på import till 

Sverige. Ytterligare 11 illegala avfallstransporter stoppades utomlands. 

Naturvårdsverket har under 2020 hanterat 28 ärenden gällande gränsöverskridande 

illegal avfallstransport, antingen genom återtag till Sverige eller alternativ 

behandling i landet där avfallet stoppades. Det har även innefattat ärenden där 
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avfall togs tillbaka till avsändarlandet för omhändertagande. Totalt handlade det 

om 15 ärenden inom EU och 13 ärenden mellan Sverige och tredje land. 24 

TULLVERKETS STATISTIK 

Tullverket genomförde 60 kontroller av misstänkta illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter tillsammans med länsstyrelserna år 2021. Av dessa resulterade 

55 i exportförbud utfärdade av länsstyrelsen. Den totala vikten för dessa var 627 

ton. Motsvarande siffror för 2020 var 56 exportförbud med en totalvikt på 570 ton 

och för 2019 var siffrorna 58 exportförbud med en totalvikt på 763 ton. Under 

många år har majoriteten av de kontroller som genomförts resulterat i 

exportförbud. Tullverket publicerar officiell statistik över de sändningar som har 

stoppats i de gemensamma kontrollerna tillsammans med länsstyrelserna på 

Tullverkets hemsida.25 Under 2021 har Tullverket kontaktat länsstyrelserna under 

beredskapstid vid 30 tillfällen.  

POLISMYNDIGHETENS STATISTIK 

Polismyndigheten kan i fråga om gränsöverskridande avfallstransporter presentera 

statistik om inkomna ärenden, anmälda brott och redovisade samt nedlagda 

ärenden. Statistiken är på intet sätt heltäckande utan lider av samma brister som 

myndighetens statistik gällande nationell avfallshantering. 

Sedan år 2016 har inkomna ärenden och anmälda brott varierat kraftigt i 

Polismyndighetens statistik. År 2017 inkom 11 ärenden med 12 anmälda brott 

medan det 2020 inkom 41 ärenden med 30 anmälda brott.26   

 
Tabell 4. Inkomna ärenden och anmälda brott. Källa: Polismyndighetens officiella 

uppföljningssystem, VUP. 

 

 
 

Polismyndigheten kan inte närmare förklara skillnaderna i statistiken men en trolig 

orsak är förändringar i tillsynsmyndigheternas samlade resurser, ekonomiska och 

personella samt tidsåtgången för utförande av tillsyn.   

ÅKLAGARMYNDIGHETENS STATISTIK  

För brottstypen otillåten avfallstransport (MB 29:4 a) kan statistiska uttag göras. 

Brottstypen med brottskod (8019) avser otillåten gränsöverskridande 

avfallstransport.  

 
24 Årsrapportering 2020 gränsöverskridande avfallstransporter, Naturvårdsverket. 

25https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/avfall.4.7df61c5915510cfe9e7

fed8.html  

26 Polismyndighetens officiella uppföljningssystem, VUP  

https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/avfall.4.7df61c5915510cfe9e7fed8.html
https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/avfall.4.7df61c5915510cfe9e7fed8.html
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Tabell 5. Otillåten gränsöverskridande avfallstransport (brottskod 8019). Källa REMA 

 Företagsbot Personligt 

straffansvar 

Nedlagda 

förundersökningar* 

2015 3 13 29 

2016 1 2 14 

2017 0 1 25 

2018 2 7 22 

2019 1 4 24 

2020 3 4 43 

* Det totala antalet ärenden är lågt. Utfallet varierar men ligger, sett över den redovisade 
perioden, i nivå med annan miljöbrottslighet (19 %). Orsaken till den höga andelen 
nedläggningsbeslut kan inte fastslås utan en granskning av de enskilda ärendena. Troliga 
förklaringar är dock bevissvårigheter kopplade till avfallsbegreppet samt att det i vissa fall saknats 
praktiska förutsättningar att verkställa bevisbeslag. 

 

4.3.4 Befintlig myndighetssamverkan – gränsöverskridande 

avfallstransporter 

ILLEGAL HANDEL MED AVFALL – ETT PRIORITERAT BROTTSOMRÅDE  

Illegal handel med avfall var mellan 2018–2021, samt är mellan 2022–2025, ett av 

EU Policy Cycle EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against 

Criminal Threats) prioriterade brottsområden27 och omnämns i Europols SOCTA-

rapport (Serious and Organised Crime Threat Assessment) som identifierar 

prioriteringarna i kampen mot grov och organiserad brottslighet.28 

Polismyndighetens arbete är till stor del baserat på EU:s analyser av brottsligheten 

och myndigheten arbetar aktivt mot dessa brottsområden genom upprättandet av 

egna strategiska arbetsplaner och utveckling av utredningsarbetet. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN   

Internationellt samverkar Polismyndigheten med motsvarande organ i andra länder 

genom nära enskilda samarbeten och i större grupper, via Interpol29, Europol och 

inom EMPACT.30 Samverkan ger förutsättningar för gemensamma operationer, 

utvecklande av arbetsmetoder och utbyte av information om kriminella aktörer och 

deras tillvägagångssätt. De internationella samarbetsforumen är viktiga för att nå 

framgång mot den organiserade brottsligheten och medverkan i dem behöver 

ytterligare stärkas inom Polismyndigheten.  

Naturvårdsverket är delaktigt i tillsynsnätverket IMPEL, för genomförande och 

upprätthållande av miljölagstiftning inom EU. Naturvårdsverket är också delaktigt i 

EU:s kontaktorgansgrupp SWEAP, som samverkar kring frågor som handlar om 

gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket är också aktivt inom 

 
27 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-17. 

28 Europol SOCTA. 2021. 

29 INTERPOL.https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Our-response-to-environmental-

crime 

30 https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact
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Baselarbetet samt delaktigt i projekt under Nordiska Ministerrådet. 

Naturvårdsverket har dagliga kontakter med handläggarkollegor utomlands samt ett 

nära samarbete med de behöriga myndigheterna i de nordiska länderna, bland annat 

genom återkommande möten och träffar där erfarenhetsutbyte sker.  

Tullverket har ett internationellt samarbete med andra tullmyndigheter främst inom 

EU och med Norge. Myndigheten samverkar även med internationella 

organisationer, såsom WCO (World Customs Organization). Samverkan sker dels 

på strategisk nivå, dels på operativ nivå. Som exempel på operativ nivå kan nämnas 

att Tullverket vid flera tillfällen har deltagit på WCO:s kontrolloperationer 

Demeter. Tullverket har även operativ samverkan internationellt utanför 

kontrolloperationerna. 

Det pågår även ett samarbete mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Tullverket 

samt norska Miljödirektoratet och Tolletaten där rutiner för tulltjänstemän ses över. 

Man ska bland annat tydliggöra vilken myndighet som tulltjänstemän från både 

Sverige och Norge ska vända sig till vid frågor gällande misstänkta illegala 

avfallstransporter.  

NATIONELL SAMVERKAN  

I den nationella samverkansgruppen (NATSAM) för tillsyn över 

gränsöverskridande avfallstransporter ingår Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 

Gävleborgs, Norrbottens, Skåne, Stockholms och Västra Götalands län (Läns5), 

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.  

De fem länsstyrelserna (Läns5) samverkar både gällande samsyn och 

tillsynsprojekt. Länsstyrelserna har både en nationell arbetsgrupp och ett 

chefsnätverk för gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT) där chefer från 

respektive län ingår. 

 

Myndigheternas roller och ansvar vid misstanke om illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter finns nedskrivna i ett särskilt dokument som är tänkt att vara ett 

stöd i arbetet vid misstänkta överträdelser av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.31  

4.3.5 Tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter  

Tillsynen är mycket viktig i arbetet med att upptäcka illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter. Vid rent illegala avfallsflöden kopplad till organiserad 

brottlighet är kontroller ute i fält ofta det enda sättet till detektion. 

Utan en fungerande tillsyn har rättsvårdande myndigheter små möjligheter att 

utreda brotten och lagföra kriminella aktörer.  

 
31 Naturvårdsverket. Roller och ansvar gränsöverskridande avfallstransporter. 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/avfall-och-kretslopp/gransoverskridande-

avfallstransporter/dokument/roller-och-ansvar-grot-tillsyn-2020-11-16.pdf 
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Regeringen har från 2018 gett extra anslag till Läns5 för att successivt 

tillgängliggöra kompetens för tillsyn över gränsöverskridande transporter av 

avfall.   

VILKA MYNDIGHETER UTFÖR TILLSYNEN AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE 

AVFALLSTRANSPORTER? 

Länsstyrelserna 

De länsstyrelser som enligt 2 kap. 28 a § miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 

har ansvar för tillsyn i fråga om transporter av avfall som regleras i EG-förordning 

1013/2006 om transport av avfall, är länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, 

Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Länsstyrelserna ska enligt samma 

förordning samverka i tillsynen med andra berörda länsstyrelser samt med 

Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket.  

De fem länsstyrelser som har tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter 

(GRÖT) har en beredskapstelefon dit myndigheter kan ringa för att få stöd i sin 

bedömning, men det kräver att misstanke om illegal avfallstransport uppkommer 

från början.  

Under 2021 har totalt 57 ärenden inkommit under beredskapstid, dvs. utanför 

normal arbetstid, 08.00-16.30. 

Ärendena har ringts in av följande myndigheter: 

Kustbevakningen: 21 ärenden 

Polismyndigheten: 5 ärenden 

Tullverket: 30 ärenden 

Åklagarmyndigheten: 1 ärenden 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten arbetar dygnet runt men är i behov av hjälp via länsstyrelsens 

beredskapstelefon för avfallsbedömningar. Polismyndigheten kommer i kontakt 

med avfallsexporter främst vid gräns- och vägkontroller. Det är då trafikpolisen 

och gränspolisen som ska ha kunskap om vad som kan anses vara avfall och om det 

finns brister i dokumentationen. För att få hjälp med att avgöra om 

dokumentationen är korrekt eller ej tar polisen hjälp av tillsynsmyndigheten. 

Kustbevakningen 

Kustbevakningen har inga befogenheter att kontrollera avfallssändningar mellan 

Sverige och andra länder. Det händer däremot att Kustbevakningen i samband med 

lastsäkringskontroller och/eller kontroller av farligt gods i hamnområden ibland 

påträffar avfall i utgående gods. Exempelvis kan det röra sig om gamla batterier, 

skrot och slagg. I de fall Kustbevakningen påträffar avfall kontaktas länsstyrelsen.  

Tullverket 

EU är en tullunion och vad Tullverket har rätt att kontrollera vid den så kallade inre 

gränsen, gräns det vill säga till annan medlemsstat i EU, är reglerat i lag 

(1996:701), om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land 
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inom Europeiska unionen. I 3 § räknas det upp vilka varor som Tullverket har rätt 

att kontrollera vid inre gräns. Avfall är inte uppräknat som en sådan vara. Skulle 

Tullverket i samband med kontroll av någon av de varor som myndigheten har 

befogenheter att kontrollera upptäcka avfall kan länsstyrelsen kontaktas, men 

Tullverket kan inte aktivt leta efter avfall vid inre gräns.  

 

Tullverket har en viktig roll gällande gränsöverskridande avfallstransporter mellan 

Sverige och ett tredjeland (ett land som inte är medlem i EU). Detta gäller både 

sändningar som är på väg in i landet, import, och sändningar på väg ut ur landet, 

export. Tullverket har att hantera godsflödena och ur dessa selektera fram 

sändningar som bedöms vara värda att kontrollera. I de flesta fall görs en 

gemensam kontroll tillsammans med länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer och 

beslutar i dessa fall, i egenskap av operativ tillsynsmyndighet, om sändningen är 

tillåten att exportera eller importera enligt regelverket för gränsöverskridande 

avfallstransporter. I de fall en överträdelse av regelverket för avfallstransporter 

bedöms kunna vara ett brott enligt smugglingslagen utreder Tullverket detta med 

en miljöåklagare från REMA som förundersökningsledare.  

HUR UTFÖRS TILLSYNEN AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER?  

Förutsättningarna för genomförandet av tillsynen över gränsöverskridande 

transporter av avfall skiljer sig åt i landet, främst på grund av olika geografiska, 

strukturella och materiella förutsättningar, samt olika stora volymer och frekvenser 

beträffande avfallstransporternas strömmar. Tillsynen sker av länsstyrelsernas 

handläggare genom inspektioner utförda i enlighet med artikel 50, främst 50.4 a–d, 

i förordning (EG) 1013/2006 samt 26 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket utför 

även i vissa delar operativ tillsyn enligt EG-förordningen. 

Inspektioner på plats  

Tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall kan genomföras av 

länsstyrelsens handläggare som inspektioner på plats, exempelvis längs väg, i en 

hamn eller på en anläggning som transporten utgår ifrån. Under kontrollen jämförs 

godset som transporteras med informationen i frakthandlingar, eventuell 

dokumentation enligt förordning (EG) 1013/2006, och information som i övrigt 

framkommer vid tillsynen. Detta sker för att bedöma om godset som transporteras 

kan vara avfall eller inte. Om godset uppges eller bedöms vara avfall granskas 

handlingarna enligt förordning (EG) 1013/2006 för att undersöka om de är korrekt 

ifyllda och kompletta. Tillsynen är ofta proaktiv och oanmäld när detta är möjligt, 

både gällande transport och hos verksamhetsutövare.   

Inspektioner på distans  

Inspektioner kan också genomföras av länsstyrelsens handläggare på distans eller i 

efterhand genom att enbart medföljande och tillgänglig dokumentation från 

avsändare och mottagare granskas för att bedöma om en transport är eller har 

utgjort en avfallstransport. Om det var en avfallstransport kan dokumentation enligt 

förordning (EG) 1013/2006 granskas enligt ovan. Nackdelen med denna typ av 

inspektioner är att det gods som transporterats inte undersöks fysiskt på plats av 
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länsstyrelsen. Vid tillsyn på distans kan dock länsstyrelsen ibland assisteras av 

någon av de ovan nämnda samverkansmyndigheterna.  

Riskanalys och urval  

Tillsynen ska bedrivas så effektivt som möjligt och baseras på riskanalyser, 

gällande bland annat avfallsflöden, tidigare erfarenheter med mera. Tillsynen ska 

bland annat identifiera, stoppa och/eller om möjligt sanktionera illegala 

avfallstransporter. I de fall tillsynen initieras från annan myndighet har den oftast 

redan gjort ett urval innan länsstyrelsen kontaktas. Det innebär att sannolikheten 

för att det är frågan om en olaglig avfallstransport är högre vid dessa inspektioner. 

Görs istället ett urval i hamnar och vid vägar med intensiv trafik direkt av 

länsstyrelsen innebär det att samarbetsmyndighetens selektionsandel minskar och 

andelen inspektioner av andra transporter än avfallstransporter ökar.  

Upptäckt och efterarbete  

De enskilda kontroller som påvisar bristande lagefterlevnad skapar efterarbete, till 

exempel genom inhämtning av kompletterande uppgifter, beslut om förelägganden 

och förbud, miljösanktionsavgifter, polisanmälningar, uppföljande upp- eller 

nedströmstillsyn vid verksamheter. Tillsynsmyndigheten kan delta vid förhör.  

ÅTERTAG AV ILLEGAL GRÄNSÖVERSKRIDANDE AVFALLSTRANSPORT  

Naturvårdsverket är behörig myndighet i Sverige i fråga om gränsöverskridande 

avfallstransporter enligt förordning (EG) 1013/2006. Naturvårdsverket ansvarar för 

att se till att en olaglig transport av avfall från Sverige som upptäcks i annat land 

tas tillbaka till Sverige för omhändertagande på ett miljömässigt godtagbart sätt. 

När olagliga gränsöverskridande transporter av avfall stoppas i Sverige ansvarar 

Naturvårdsverket för att informera myndigheterna i avsändarlandet, som ska se till 

att avfallet tas tillbaka till avsändarlandet för omhändertagande. 

 

När en transport påträffas och bedöms som en olaglig transport av avfall, 

exempelvis för att den saknar godkänd anmälan (eller Annex VII) eller om en 

anmäld transport inte genomförs i enlighet med godkänd anmälan, är 

avsändarlandet skyldigt att återta transporten. Även återtransporten är då en 

avfallstransport.  Förfarandet vid ett återtagande är reglerat i 4 kap., artikel 22–25 i 

förordning (EG) 1013/2006. 

4.3.6 Upptäckt och typfall av gränsöverskridande illegala 

avfallstransporter 

Gränsöverskridande illegala avfallstransporter kan indelas i typfall utifrån hur de 

upptäcks. Förutsättningarna för lagföring och problembilden varierar utifrån 

typfallen. Upptäckt kan ske:  

• I samband med ut- och/eller inpassering vid hamn eller annan inre 

gränspassage. 

• Vid polisingripande inom Sverige.  

• I samband med tullbehandling (export- och importfall). 

• Genom ingripande i annan EU-stat mot transporter som utgått från Sverige.  
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UPPTÄCKT I SAMBAND MED UTPASSERING VID GRÄNS MOT ANNAN 

MEDLEMSSTAT (INRE GRÄNS) 

Som påtalats är svårigheten (se avsnitt 3.6 ovan) att definiera och identifiera vad 

som utgör avfall ett grundläggande problem vid all avfallsrelaterad brottslighet. 

Särskilt stort är problemet när en ifrågasatt avfallstransport stoppas i direkt 

samband med utpassering över inre gräns, till exempel via en svensk hamn. Det 

handlar då om situationer som ställer krav på omedelbara ingripanden och snabbt 

beslutsfattande.  

Ingripande mot en transport, typiskt sett ett lastfordon, i samband med utpassering 

mot annat EU-land initieras vanligtvis genom Tullverkets eller Kustbevakningens 

kontroller. Länsstyrelserna genomför även egeninitierade kontroller i hamnar och 

på verksamheter där illegala avfallstransporter detekteras. De ärenden som kommer 

in till länsstyrelserna via beredskapen är en mindre del. Ingen av dessa 

myndigheter har dock befogenhet att utreda illegala avfallstransporter mot inre 

gräns. Den saken måste därför på plats överlämnas till den regionala eller lokala 

Polismyndigheten som dels inte alltid har tillgängliga resurser för att hantera 

behovet av förhör, dels en ofta fysiskt svårbemästrad beslagshantering. I praktiken 

uppkommer ofta svårigheter vad gäller hantering av volymmässigt stora och 

skrymmande beslag.    

Länsstyrelserna har en beredskapstelefon för att bistå med bedömningar av avfall 

utanför kontorstid. Åklagarnas kompetens och ansvar omfattar rättsliga 

bedömningar som utgår ifrån tillgängliga uppgifter om transportens ursprungsland 

och destination (export eller transitering), typ av avfall (farligt/icke-farligt avfall), 

och avsikten med transporten (återvinning eller bortskaffande).   

Åklagare har emellertid inte kompetens att utifrån till exempel muntliga 

beskrivningar eller fotografier, på egen hand bedöma om ett visst slags gods i en 

last utgör avfall och hur det i så fall ska klassificeras.   

En jämförelse kan göras med artskyddsbrott. Bedömningen av vilken art ett visst 

exemplar av till exempel reptil tillhör är en zoologisk, inte en juridisk fråga. I 

brottsutredande sammanhang avgörs sådana frågor av Jordbruksverket särskilt 

utsedda artbestämmare. När exemplaret är artbestämt, och det därmed kan 

fastställas om arten är skyddad, vilar det på åklagare att göra en straffrättslig 

bedömning av de omständigheter som föreligger.  

Utanför kontorstid är Polismyndighetens regionala utredningsenheter i normalfallet 

inte i tjänst och Polismyndigheten agerar därför genom en vanlig IGV-enhet 

(Ingripandeverksamhet), som inte har samma kompetens på området som de 

ordinarie utredningsenheterna. För de fall en fordonstransport kontrolleras utom 

länsstyrelsernas beredskapstid finns i praktiken ingen kompetens att tillgå för att 

bedöma om transporten avser avfall och i förekommande fall om det är farligt 

avfall. Detta eftersom varken Polismyndigheten eller åklagarna har sådan 
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kompetens. Åklagaren underställs då ofta ett beslutsunderlag som saknar den för ett 

straffrättsligt ingripande mest kritiska informationen. I många fall saknas därmed 

ett tillräckligt underlag för så pass ingripande beslut som anhållande och beslag av 

fordon med innehåll av gods.  

 

Förutsättningarna för ett rättssäkert ingripande är således beroende av när på 

dygnet ingripandet sker. För att det inte ska finnas luckor i systemet på grund av att 

Polismyndigheten och åklagarna inte själva kan bedöma om en transport avser 

avfall behövs en utvidgning av länsstyrelsernas beredskap till att täcka hela dygnet.    

UPPTÄCKT I SAMBAND MED POLISINGRIPANDE INOM SVERIGE  

Problembilden liknar den som gäller för utpassering över inre gräns. Illegala 

avfallstransporter kan till exempel uppdagas vid upprättade fordonskontroller eller 

mer spontant. Särskilt i det senare fallet är det i praktiken en ensam polispatrull 

som gör ett ingripande längs vägen. I båda fallen utgör det problem med de 

praktiska förutsättningarna för att verkställa ett beslag av avfallet.   

UPPTÄCKT I SAMBAND MED TULLBEHANDLING (EXPORTFALL) 

Tullverket genomför kontroller av de godsflöden som går på export till tredje land. 

Vid kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna för avfallsexport, till exempel 

avseende en container genomförs kontrollen oftast tillsammans med länsstyrelsen. 

Kontrollerna sker i regel på en lagringsplats innan transporten mot 

utskeppningshamn eller annan gränspassage har påbörjats. I de fall misstanke om 

brott uppkommer kopplas åklagare in som förundersökningsledare. Tullverket 

utreder brottet om det kan rubriceras som brott enligt smugglingslagen. Om brottet 

faller under miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport är 

Polismyndigheten utredande myndighet.  

Ärenden om smugglingsbrott eller otillåten avfallstransport kännetecknas i dessa 

fall av en viss ordning. Kontrollerna görs i regel under dagtid, när myndigheternas 

samlade kompetens kan tas till vara. Vidare ges normalt ett rimligt utrymme för 

åklagaren att göra de många gånger komplicerade bedömningar som krävs kring 

brottsmisstankar och förundersökningsåtgärder.   

UPPTÄCKT GENOM INGRIPANDE I ANNAN EU-STAT (TRANSITSTAT) MOT 

EXPORTER SOM UTGÅTT FRÅN SVERIGE 

Vid ingripande i annan medlemsstat (transit) mot en avfallsexport till tredje land 

som utgått från Sverige sker i regel anmälan till polis och åklagare från 

Naturvårdsverket som i sin tur har kontaktats av den berörda medlemsstaten. 

Utgångspunkten är då att transporten ska återtas till Sverige. Om så sker ges 

Polismyndigheten möjlighet att undersöka godset och säkra bevisning som 

argument för att godset utgör avfall, till exempel genom funktionskontroller. Det 

förekommer dock att avfallet istället för att returneras till Sverige tas om hand av 

myndigheterna i den ingripande medlemsstaten. I dessa fall kan inte en fysisk 

kontroll av godset utföras, vilket ofta resulterar i att åklagaren mot exportörens 

bestridande inte kan bevisa att godset utgör avfall.   
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4.3.7 Problem i myndigheternas arbete mot illegala 

gränsöverskridande avfallstransporter 

MYNDIGHETSSAMVERKAN – EN NÖDVÄNDIG FUNKTION I 

BEROENDESTÄLLNING 

Länsstyrelserna är som tillsynsmyndighet väldigt beroende av samverkande 

myndigheter och måste ofta anpassa tillsynstillfällen till samverkande 

myndigheters scheman. Den enda tillsyn som länsstyrelserna kan utöva 

självständigt utan samverkan med andra myndigheter är tillsyn av sparad 

dokumentation hos avfalls- och mottagningsanläggningar. Länsstyrelsernas 

handläggare har inte befogenhet att själva stoppa fordon, öppna transporter och 

liknande.  

 

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen bedriver sina verksamheter 

veckans alla dagar och tider. De har ett starkt behov av att lätt kunna komma i 

kontakt med länsstyrelsens handläggare med expertis inom gränsöverskridande 

avfallstransporter.    

SEKRETESS FÖR UPPGIFTER MELLAN SAMVERKANDE MYNDIGHETER – 

FÖRSVÅRAR TILLSYNEN  

Länsstyrelserna är beroende av information från övriga samverkande myndigheter 

för att kunna effektivisera tillsynen. Det finns dock problem med att sekretess för 

vissa uppgifter inte alltid följer med från de samverkande myndigheterna, 

Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket. Sekretessproblematiken har 

länge flaggats upp från länsstyrelserna, både internt och på nationell nivå med 

samverkande myndigheter, men problemet är ännu inte löst.  

PROBLEMBILDER INOM TILLSYNEN 

Behov av tillsyn av avfallsflöden och uppströms tillsyn 

Länsstyrelsernas styrka ligger i att stoppa enskilda illegala gränsöverskridande 

avfallstransporter. Uppföljning krävs ofta av tillsynsmyndighet, exempelvis på den 

anläggning som misstänks vara orsaken till den illegala avfallstransporten. Detta 

för att se till att den verksamhetsutövare som bedriver olaglig verksamhet inte får 

möjlighet att fortsätta med den. Kommunerna har ansvar för tillsyn över nationella 

avfallstransporter, men få kommuner utför denna typ av tillsyn. Det finns inte 

heller någon generell upparbetad samverkan mellan kommuner och 

Polismyndigheten när det gäller avfallstransporter. 

Resurskrävande tillsyn  

Transporter där det visuellt inte går att bedöma vilken avfallskod som är lämpligast 

för avfallet är ofta resurskrävande i tillsynen då det i många fall krävs vidare 

utredningar. Här krävs tydligare rutiner och/eller ändringar av lagtext för att 

tydliggöra möjligheterna till bedömning genom provtagning och kontroll.  
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Bristfällig tillsyn av vissa transportflöden av gränsöverskridande avfall   

I dagsläget utförs nästintill ingen tillsyn av avfallstransporter som går via järnväg. 

Det finns skäl att utveckla tillsynen för att inte öppna upp för illegala 

gränsöverskridande avfallstransporter inom denna transportsektor. Det finns idag 

inga uppskattningar av hur många avfallstransporter, utöver de föranmälda och 

godkända avfallstransporterna, som går via järnväg. Andelen uppskattade illegala 

avfallstransporter inom denna transportsektor kan inte redogöras för utifrån dagens 

tillsyn.  

Det saknas möjlighet att fysiskt hålla kvar olagliga avfallstransporter samt 

bristande möjligheter till omhändertagande av avfall  

Länsstyrelserna saknar möjlighet att fysiskt hålla kvar olagliga avfallstransporter. 

Lagstiftningen ger tillsynsmyndigheten möjlighet och rätt att fatta beslut om förbud 

samt kvarhållande och omhändertagande av avfall, men det finns idag ingen fysisk 

möjlighet att se till att besluten efterlevs.  

 

Upphandling pågår inom Naturvårdsverket, via ett dynamiskt inköpssystem (DIS) 
32, av kontroll- och uppställningsplatser för stoppade illegala avfallstransporter 

samt för förvaring av omhändertaget avfall. Innan det är på plats är det dock i 

många fall svårt att hålla avfallet. Fler myndigheter kommer att ges möjlighet att 

teckna hängavtal. Länsstyrelserna kommer att ansluta sig till denna upphandling. 

Även Tullverket och Polismyndigheten har blivit inbjudna. Upphandlingen 

förväntas vara klar under första kvartalet 2022. 

Hotbild mot tjänstepersoner 

Det förekommer ibland en hotbild mot tjänstepersoner som utför tillsyn och 

ibland uppstår pressade/hotfulla situationer kopplat till tillsynen. Detta har lyfts och 

i förekommande fall polisanmälts. Det är viktigt att tillskapa en bra arbetsmiljö där 

handläggare vågar utöva den tillsyn som krävs för att tillsynsmyndigheten ska 

kunna upptäcka även organiserad brottslighet.   

GRÄNSDRAGNING – AVFALL ELLER BEGAGNAD PRODUKT? 

Regleringen av gränsöverskridande transporter av avfall och farligt avfall är 

framförallt till för att förhindra att avfall exporteras till länder som inte kan ta hand 

om det på ett ur miljöhänseende tillfredsställande sätt och att hanteringen därmed 

riskerar att medföra allvarliga miljö- och hälsoproblem. Därför måste det ställas 

höga krav på en exportör att specificera och visa vad som är tänkt att exporteras. 

Det bör även ställas höga krav på aktsamhet hos exportören för att undvika att 

avfall hamnar i tredje land som saknar fungerande avfallshantering.  

Ett av de stora problemen på det här området är den olagliga exporten av avfall till 

Afrika och Asien, exempelvis kylskåp, datorer, tv-apparater, skrotbilar och diverse 

annat farligt avfall.  

 
32 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/valja-

upphandlingsforfarande/dynamiskt-inkopssystem/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/valja-upphandlingsforfarande/dynamiskt-inkopssystem/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/valja-upphandlingsforfarande/dynamiskt-inkopssystem/
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Vad som räknas som avfall 

Sådant som kan konstateras eller antas ha blivit avfall i ett tidigare led, dvs. något 

som den tidigare innehavaren har gjort sig av med, är fortsatt att betrakta som 

avfall tills det bortskaffas eller genomgår någon form av återvinning.  

Exempel på detta är att föremålen köpts från en skrotfirma, som inte bedriver 

återvinningsverksamhet eller föremål som är i sådant skick att de inte kan anses 

möjliga att använda igen i sitt ursprungliga syfte. Det kan till exempel vara däck 

som är i så dåligt skick att de inte får användas.  

AVSAKNAD AV A-SKYLTAR 

I många europeiska länder, exempelvis i Tyskland, finns det krav på att 

avfallstransporter ska ha en speciell märkning, vanligtvis ett stort A. Denna 

märkning underlättar selektering vid operativa kontroller. Skyltar leder också till en 

ökad kompetens hos transportörerna gällande avfall och insikt om att det krävs 

kunskap om godsets status för att kunna transportera detta gods lagligt. 

INGEN REGISTRERING AV TRANSPORTDOKUMENT ANNEX VII 

Det saknas registrerade uppgifter om informationspliktiga avfallsflöden, så kallat 

grönlistat avfall, som inte kräver någon anmälan via behöriga myndigheter. Istället 

gäller ett enklare förfarande, som bland annat innebär att ett transportdokument ska 

följa med transporten över gräns. Detta betyder att flöden av grönlistat avfall inte 

finns med i statistiken. Transportdokument ska dock alltid kunna uppvisas för 

tillsynsmyndigheten. I pågående revidering av avfallstransportförordningen, EG 

1013/2006, föreslås att Annex VII ska registreras och uppgifterna därigenom göras 

tillgängliga för berörda myndigheter.  

KORREKT ANMÄLAN – INTE ALLTID HELA LÖSNINGEN  

Även gränsöverskridande avfallstransporter som godkänts kan utföras på ett sätt 

som innefattar eller leder till olaglig avfallshantering. Ett exempel är de godkända 

transporter av kvicksilveravfall som skickades från Sverige till Tyskland för 

bortskaffande i saltgruvor. Trots omfattande dokumentation och uppföljande 

arbete av Naturvårdsverket hamnade avfallet på avvägar och såldes vidare istället 

för att bortskaffas, bland annat med användande av förfalskad dokumentation från 

behandlingsanläggningen. Fysisk tillsyn är oerhört viktig för att upptäcka olaglig 

hantering kopplad till avfallstransporter med en godkänd anmälan. Ofta ser 

tillhörande dokumentationen ut att vara i ordning i dessa ärenden. 

ÅTALSANMÄLAN AV UTLÄNDSKA FÖRETAG – SVÅRA ATT KOMMA ÅT  

När någon som åtalsanmäls för brott i Sverige inte är hemmahörande här finns ofta 

skäl att lämna över ärendet till annat land för lagföring. Vanligast är överlämnande 

till Norge som är avsändarland för flertalet importer till Sverige. De ärenden som 

överlämnas till Norge läggs i de flesta fall ner där. Det kan antas röra sig om ett 

betydande antal ärenden, dock oklart hur många eftersom det inte gått att ta fram 

någon sådan redovisning. Länsstyrelsen i Norrbottens län har begärt att få ta del av 
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denna statistik, men inte fått ett sådant underlag från Åklagarmyndigheten och 

norska Ökokrim. 

 

4.4 Kopplingen till organiserad brottslighet 

4.4.1 Miljöbrott är en global och mycket lönsam brottstyp  

Miljöbrott uppskattas vara en av de mest lönsamma brottstyperna i världen och 

genererar, årligen mellan 110 och 281 miljarder US-dollar i brottsvinster. 

Miljöbrott underblåser korruption och är globalt associerat till andra allvarliga brott 

som narkotikahandel, och tvångsarbete.33 Det är de ekonomiska incitamenten som 

gör brottsligheten attraktiv för kriminella. För att de ska nå maximal utvinning av 

brottsvinster krävs både organisering av kriminella upplägg med ekonomiska brott 

som följd. 

 

För att olovlig avfallshantering ska vara så lönsam som möjligt måste den ske på 

ett organiserat sätt och det görs genom att man bildar avfallshanteringsföretag. 

Genom bildandet av företag kan de kriminella anmäla verksamhet eller söka 

tillstånd för bedrivande av verksamheten. Företaget utgör på detta sätt en bas för 

den brottsliga verksamheten och kan skapa en legitimitet gentemot andra aktörer på 

marknaden. Vid utförandet av arbetet krävs tillgång till kapital och tillgång till 

specialistkunskaper via jurister, revisorer och miljökonsulter. En del avfall har ett 

negativt värde, så kallat minusavfall, vilket betyder att det kostar för 

avfallshanterare att göra sig av med det. Det ger avfallsproducenter incitament att 

göra sig av med avfallet till så låg kostnad och så enkelt som möjligt, vilket ger 

kriminella grupperingar många potentiella kunder.34  

 

Avfall är en internationell handelsvara och brottsområdet har globala kopplingar. 

Avfall handlas inom Europa och exporteras till Asien, Afrika och mellanöstern.35 

De mest framgångsrika avfallssmugglarna är de som kontrollerar hela 

bearbetningscykeln, från källa till mottagare. Kriminella som bedriver handel med 

avfall mellan olika länder använder i första hand företagsstrukturer för att begå 

avfallsbrott.36 Kapital behöver på grund av brottlighetens internationella karaktär 

förflyttas mellan länder, vilket ger incitament för olika typer av ekonomisk 

brottlighet. 

 

Både nationell och internationell avfallsbrottslighet är organiserad och har tydliga 

kopplingar till kriminella organisationer. Antalet kriminella i avfallsbranschen 

antas öka i takt med att regelverket för hantering av avfall stramas åt samtidigt som 

 
33 INTERPOL (2018), World Atlas of Illicit Flows s.15. 

34 FATF (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, s. 17. 

35 FN (2016), The Rise of Environ mental Crime, s. 62. 

36 Europol SOCTA 2021, s. 54. 
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det blir dyrare för legala verksamheter att hantera avfallet på ett korrekt sätt.37 

Avfallsbranschen är på flera sätt en mer vinstsäker bransch än de branscher som är 

mer beroende av den finansiella utvecklingen och som påverkas av inflation eller 

andra ekonomiska förändringar.  

 

De kriminella nätverken och organisationerna har ofta begått andra typer av brott 

innan de börjar med illegal avfallshantering. Vanligen fortsätter de även med annan 

brottslighet, såsom stöld, våld och hot om våld, eftersom syftet med avfalls-

hanteringen är den ekonomiska vinningen. De kriminella tjänsterna kan 

tillhandahållas direkt i det företag som bedriver avfallsbrottslighet eller via 

underentreprenörer.38 Brottsvinsterna förs ut ur landet och den kriminella 

verksamheten administreras delvis av aktörer som bor utomlands. De brottsupplägg 

som är lättast att upptäcka för myndigheterna är de verksamheter som resulterar i 

stora illegala tippningar där brotten blir tydligt synliga. Blandas däremot 

avfallsbrottsligheten med legal verksamhet kan den pågå under lång tid och vara en 

stabil källa till inkomst för kriminella med mycket låg risk för upptäckt och 

påföljder. 

4.4.2 Svårigheter att upptäcka, anmäla, utreda och lagföra 

Genom REMA, som handlägger all miljöbrottslighet i Sverige, har 

Åklagarmyndigheten under flera år tillbaka hanterat enskilda ärenden där 

omständigheterna i vissa fall har indikerat att de enskilda brottsmisstankarna 

kunnat utgöra del av ett större brottsupplägg. Det har dock sällan funnits ett 

konkret underlag för att sammankoppla sådana ärenden med varandra eller att 

utvidga förundersökningarna till att omfatta ett större sammanhang. Miljöbrotts-

bekämpningen har strukturellt varit inriktad mot att utreda enskilda händelser och 

brottsmisstankar snarare än deras förmodade sammanhang. Denna struktur hänger 

samman med hela processen att upptäcka, anmäla, utreda och lagföra 

miljöbrottslighet. Polismyndigheten mottar anmälningar om avfallsbrottslighet från 

till exempel en kommun grundade på tillsyn av en enskild verksamhet.  

 

Även länsstyrelserna erfar hur det är svårt att hitta organiserad brottslighet via den 

traditionella miljötillsynen. Det finns dessutom oklarheter mellan myndigheter 

kring denna granskning och djupdykning då tillsynsmyndigheten sitter på 

specialkunskapen, men saknar det polisiära arbetssättet. Många miljöbrott tycks 

falla mellan stolarna. Det är många gånger svårt att styrka brott och det är där 

problematiken med åtalsanmälningarna ligger, vilket i sin tur till exempel kan bero 

på svårigheter relaterat till definitionen av avfall. Möjligheter till fällande dom 

försvåras av att åklagare måste kunna visa att det man hanterar är att betrakta som 

ett avfall samt det osäkra rättsläget om när bevisningen är tillräcklig.39 Det kan ofta 

krävas mycket underlag för att det ska gå att bevisa att det man hanterar är att 

 
37 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-13. 

38 VLT.se, 30 maj 2017. och SVT.se, 29 april 2020.  

39 Dom B1481-19, hovrätten I Nedre Norrland 
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betrakta som ett avfall. Det är av betydelse att den ordinarie miljötillsynen – utifrån 

enkätsvar från kommunerna – sällan känner till problem med organiserad 

brottslighet.  

4.4.3 Exempel på organiserad avfallsbrottslighet 

Från länsstyrelsernas enkätundersökning till kommunerna som beskrivs i avsnitt 

4.2 ovan, framkom att det finns en koppling till organiserad brottslighet i olika 

former. Majoriteten av de deltagande kommunerna tycks dock ha bristfällig 

kännedom om eventuell koppling till ekonomisk brottslighet. I Malmö finns 

kännedom om företag som är inblandade i organiserad avfallsbrottslighet. I några 

fall har den ursprungliga verksamhetsutövaren blivit dömd för annan brottslighet 

och därmed fått näringsförbud. Trots det har verksamheten ändå drivits vidare, av 

familjemedlemmar eller någon annan närstående. I praktiken kan det innebära att 

samma personer är inblandade även fortsättningsvis, trots att det inte syns rent 

administrativt. 

 

Det har också uppmärksammats hur avfall på ett otillåtet sätt har använts för 

anläggningsändamål, utan ett tydligt syfte. En verksamhetsutövare kan således 

tjäna betydande summor på att gömma undan avfall som annars skulle deponeras, 

exempelvis genom att ovetande kunder faktureras som att avfallet har hanterats av 

verksamheten i en godkänd deponi, medan mellanskillnaden tas ut i otillbörlig 

brottsvinst. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sett exempel på verksamheter som medvetet 

erbjudit tjänster utan korrekt behörighet, utan nödvändig dokumentation och 

tillstånd, utan krav på spårbarhet och med löfte om snabbhet utan insynoch/eller 

inblandning av tillsynsmyndigheter. 

 

En typ av organiserad brottslighet är kopplad till mindre, enskilda transporter i ett 

nätverk. Det rör sig ofta om skåpbilar och varubilar som transporterar olika typer 

av avfall, såsom däck, bilbatterier, metall, elektronik, fordon och maskiner.  

Länsstyrelsen i Gävleborg har vid flera tillfällen noterat att det är samma personer 

som förekommer vid illegala avfallstransporter till Afrika. Sådana transporter sker 

både via sjöcontainer och längs väg där avfallet till exempel körs med lastbil till 

Tyskland för ompaketering och vidare transport till Afrika. När en sådan transport 

upptäcks och påträffas ändras till exempel tillvägagångssätt, transportrutt och 

kontaktperson. Detta upplevs i många fall ha blivit rutin för exportörerna. 

 

Det finns exempel på att verksamheter omdirigerat pågående avfallstransporter till 

annat mottagarland då de sett risk för att transporterna skulle komma att bedömas 

som illegala i det ursprungliga mottagarlandet. Länsstyrelserna har även noterat 

verksamheter som medvetet, på ett otillåtet sätt, blandar fraktioner av farligt och 

icke-farligt avfall i utspädningssyfte, för att kunna transportera avfallet som icke-

farligt och därmed endast informationspliktigt (Annex VII, 
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avfallstransportförordningen40), detta för att spara tid och pengar. Ofta är det en 

lokal lösning hos verksamheten som förnekas högre upp i organisationen. Genom 

att exportera farligt avfall klassat som icke-farligt avfall kan man undkomma att 

betala lika mycket för avfallets omhändertagande och på så sätt olovligen 

undanhålla pengar. Stora vinster kan också göras då avfall återvinns på ett 

förenklat och icke-miljövänligt sätt för att få fram värdefulla komponenter. 

 

Det ska också nämnas att åklagarna på REMA under de senaste åren hanterat ett 

antal enskilda otillåtna avfallstransporter som avsett avfall i form av bilbatterier 

eller katalysatorer. Dessa transporteras i mindre lastfordon som kontrolleras till 

exempel vid en färjeterminal. Hamnen i Trelleborg med färja till Polen är ett 

exempel på en sådan. Omfattningen är sådan att de enskilda transporterna framstår 

som möjliga delar av ett större brottsligt nätverk. Straffvärdet för en enskild 

transportör (chaufför) ligger dock i nivå med ringa stöld och utgör inte underlag för 

en begäran om rättshjälp i syfte att kartlägga mottagningsstrukturen i Polen. För en 

sådan kartläggning skulle svenska och polska brottsbekämpande myndigheter i 

princip behöva samarbeta redan på underrättelse- och spaningsnivå. Det görs inte 

idag och det är oklart om det finns rättsliga förutsättningar för det. 

 

Även länsstyrelserna har upplevt ett flertal exempel på flöden av kasserade 

vitvaror, katalysatorer, kasserade batterier, elektronikavfall, fordon och maskiner 

med mera på väg till Baltikum eller andra områden. Ofta har innehavaren hittat 

eller på annat sätt kommit över avfallet längs vägen. Transporter går ofta från 

Norge, via Sverige och därefter med färja över till Baltikum. 

 

Vad som tidigare framstått som indikationer på organiserad avfallsbrottslighet har 

under 2019–2020 i ett par fall lett till brottsanmälningar och att förundersökning 

inletts. I det ena fallet pågår fortfarande en omfattande förundersökning. Det andra 

fallet, det så kallade ”Black mass-ärendet”, har redan lett till lagföring och fällande 

domar för grovt miljöbrott, med fängelse i tre år respektive två år och sex månader 

samt näringsförbud som påföljd för två aktörer, samt villkorliga domar för 

ytterligare två aktörer som dömdes för miljöbrott.41 Dessa båda ärenden är 

sannolikt inte isolerade företeelser. 

4.4.4 Ekonomisk brottslighet 

Avfallsbrottslighet är ofta starkt kopplat till ekonomisk brottslighet där de 

kriminella utnyttjar avfallsbranschen för att maximera de ekonomiska vinsterna 

samtidigt som de vill minimera kostnaderna för verksamheten.42 De ekonomiska 

incitamenten vid miljöbrott är starka, vilket gör att de ekonomiska brotten inte är 

 
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006. 

41 Göta hovrätt, dom 2021-03-09, B 1902–20. 

42 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-13.  
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en förvånande följd.43 Internationellt är miljöbrott lika lukrativt som den illegala 

droghandeln, men utan samma höga straffvärden och med låg risk för upptäckt.44 

Miljöbrott och de finansiella flöden som de ger upphov till kan ofta kopplas till 

ekonomisk brottslighet eller annan brottslig verksamhet.45 Skattebrott och 

miljöbrott är starkt associerade, särskilt när det gäller större och mer sofistikerade 

aktörer.46 En stor del av pengarna flyttas även utomlands till konton i länder där 

beskattningen är mer fördelaktig och där brottsvinsterna lättare kan döljas. 

 

Det betyder att det finns stora förtjänster i att bekämpa de ekonomiska aspekterna 

och försöka minska de ekonomiska vinsterna inom avfallsbrottslighet.47 Utöver 

skattebrott är några av de vanligaste ekonomiska brotten bokföringsbrott, 

förskingring, trolöshet mot huvudman, penningtvättbrott, bidragsbrott, 

bokföringsbrott, försäkringsbedrägerier, arbetsmiljöbrott, utnyttjande av svart 

arbetskraft samt urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund kopplat till 

företagsdokumentation. Falska dokument eller felaktig användning av äkta 

dokument nyttjas av kriminella för att öka den ekonomiska vinsten och 

förekommer längs hela avfallskedjan.48 

 

Som nämnts i tidigare avsnitt finns det ofta en eller flera företagsstrukturer som de 

kriminella använder sig av för att legitimera sin brottsliga verksamhet.49 Företagen 

gör det lättare för de kriminella att erbjuda sina tjänster till personer eller legala 

företag som de vill lura eller utnyttja, men det gör det också enklare för dem att 

undgå granskning. Eftersom endast fysiska personer kan begå brott och straffas 

ställs stora krav på Polismyndigheten att vid brottsutredningar kunna styrka vem 

eller vilka som bär det straffrättsliga ansvaret. Juridiska personer, privata eller 

offentliga verksamheter, kan åläggas att betala en företagsbot om ett brott begås i 

deras verksamhet. Företagsmålvakter är ett lätt sätt för kriminella att driva sina 

uppstartade företag samtidigt som de minimerar riskerna för kontroll av 

brottsbekämpande myndigheter eller att behöva ta ansvar vid eventuella 

skuldfrågor. Ofta förändras styrelserna i dessa företag kontinuerligt där samtliga 

poster byts ut, ibland fler gånger per månad. Inte sällan används personer som 

redan befinner sig i en utsatt situation50 eller personer som får ekonomisk 

kompensation för sitt styrelsedeltagande.  

 
43 Europol, SOCTA, 2021. 

44 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-17. 

45 FATF (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, s. 23. 

46 FATF (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, s. 57. 

47 Eurojust (2021). 

48 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-17. 

49 Europol [europol.europa.eu] 2021-09-13. 

50 Skatteverket, 2017. 
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När bolagen har tömts på tillgångar eller de kriminella vill undgå ansvar för det 

avfall som de har lagrat på olika platser försätts företagen i konkurs. Detta är inte 

ovanligt och konkurs är en del av det brottsliga upplägget. Företagen utgör en 

ekonomisk säkerhet för de kriminella när de går i konkurs. Företagen har inte 

sällan felaktigt ifyllda lönegarantier för sina anställda för att säkra inkomster även 

efter konkursen. De personer som anges på lönegarantierna är vanligen medvetna 

om det kriminella upplägget och en del av den illegala avfallshanteringen. Genom 

lönegarantierna försöker de få ut så mycket pengar som möjligt även efter att 

verksamheten avslutats. Missbruk av lönegarantier är ofta svåra att identifiera och 

tidig upptäckt är av stor vikt, eftersom beviljade utbetalningar ej går att stoppa.51 

 

Sammantaget kan de organiserade kriminella nätverken tillhandahålla våldskapital, 

falska underlag, expertkunskaper om hur pengar tvättas, svart arbetskraft med 

mera. Förutom del i brottsvinsterna finns personer från kriminella organisationer 

med på lönelistor till företag i branscher där de kan utnyttja eller lura systemen och 

ta del av bidrag eller garantier vid bland annat konkurser. 

 

 

4.5 Samhällets kostnader för den illegala 
verksamheten  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tagit fram en rapport om hur man kan beräkna 

samhällets kostnader av brott.52 Denna rapport används för att strukturera detta 

kapitel.  

4.5.1 Samhällskostnader av olika slag 

Enligt BRÅ-rapporten kan samhällets kostnad för brott eller illegal verksamhet på 

ett enkelt sätt definieras som alla kostnader som inte skulle existera om den illegala 

handlingen inte förekom. Denna definitionen har vi utgått från nedan. 

 

Kostnader för brott kan delas in i tre grova kategorier:  

• Kostnader till följd av brottet i sig (smärta och lidande, stulen/skadad egendom, 

hälsoeffekter för offer, miljöskada).  

• Kostnader för samhällets respons på brottslighet (kostnader för det 

straffrättsliga systemet: polis, åklagare, domare, fängelser och andra 

kriminalvårdande institutioner). 

• Kostnader till följd av förväntad brottslighet (kostnader för beteenden för att 

undvika brott och utgifter för säkerhetsåtgärder). 

 

För avfallsbrott är de viktigaste kostnadsposterna:  

 
51 SAMEB-projekt i Stockholms län. Slutrapport 2011-11-30. 

52 Brottsförebyggande rådet. Kostnader för brott: En litteraturöversikt över metoder, resultat och 

utmaningar i forskningen om kostnader för brott. Rapport 2017:8. BRÅ 2017. 
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• Miljökostnader på grund av att felaktig hantering av avfall kan ge reversibla 

kostnader eller irreversibla. Till exempel: sanering och återställning av mark, 

skador på människor, djur och växter, utsläpp till luft, förlorade 

ekosystemtjänster så som förstört grundvatten, utebliven cirkularitet av avfall 

• Förlorad tilltro till systemet (immateriell kostnad). 

• Marknadspåverkan på laglydiga företag i avfallsbranschen. 

• Administrativa kostnader i kommun/länsstyrelse på grund av brott. 

• Kostnader för rättsprocesser. 

• Uteblivna skatteintäkter (skatt på avfall). 

• Mer förebyggande arbete till exempel utökad tillsyn. 

4.5.2 Exempel på kostnader för sanering och andra insatser 

Det är svårt att uppskatta samhällets totala kostnader för illegal avfallshantering. 

Kostnaderna inom alla kostnadsposter har inte kunnat sammanställas inom ramen 

för uppdraget, istället ges en överblick med vissa exemplifieringar av kostnader. 

Det finns flera direkta utgifter för berörda myndigheter som är kopplade till både 

utförande av tillsyn och utredning samt lagföring av brott. Det finns också 

kostnader för omhändertagande av avfall och sanering av mark samt mer diffusa 

samhällskostnader som undanträngning av legala avfallsföretag. De nedgrävda 

gifttunnorna i Teckomatorp, efter den så kallade BT Kemi-skandalen, har till 

exempel hittills kostat 416 372 500 kr i saneringskostnader.53 För Kassmyra i 

Botkyrka kommun har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på 42 248 000 kr. 

vilket gäller ca 1/3 av avfallet. Detta är den mest akuta delen av fallet. Saneringen 

har totalt uppskattats kosta 200 mnkr. Botkyrka bekostar då merparten, cirka 157 

752 000 kr. 

 

Naturvårdsverket handlägger ansökningar om det så kallade akutbidraget54 till 

kommuner via länsstyrelsen i fall där verksamhetsutövare eller markägare saknar 

medel för att sanera marken. Sedan 2010 har ett tiotal ärenden handlat om tippning 

av avfall och annan illegal avfallshantering55.  En schablonkostnad som kan 

användas för kostnaden för bortforsling, sortering förbränning och deponiavgift 

uppgår till i genomsnitt 4–6000 kr per ton. Schablonen är ett genomsnitt men stora 

variationer beroende på typ av avfall och plats finns. I schablonen ingår ej 

kostnader för att återställa skadade ekosystemtjänster som förorenat grundvatten 

och förorenad jord. Det finns möjligheter att uppskatta omkostnader för sanering av 

övergivna deponier men det finns omständigheter som påverkar en sådan 

 
53 SVT [svt.se] 2021-10-13. 

54 I de fall illegal avfallshantering ger upphov till akuta risker för miljön, där man inte kan invänta 

ordinarie tillsyns- och bidragsprocesser, har Naturvårdsverket och länsstyrelserna genom anslaget för 

sanering och återställning viss möjlighet att ge bidrag för åtgärder som hanterar de omedelbara 

skadorna och riskerna, det så kallade akutbidraget. Akutbidragets främsta syfte är att begränsa den 

akuta risken för skador på mark och vatten som kan uppstå om annan åtgärd förväntas utebli eller 

dröja allt för länge. 

55 Samtal med tre handläggare på Naturvårdsverkets Markmiljöenhet 2021-10-26. 

 



NATURVÅRDSVERKET  

 

60 

 

kostnadskalkyl. Påverkansfaktorer som avfallstyp, avfallsmängd och 

föroreningsgrad i grundvatten och annan närmiljö spelar stor roll för 

slutkostnaderna. Kostnader för det avfall som grävts ner i naturen och som inte har 

upptäckts är än mer komplicerade att beräkna.  

 

När brännbart avfall lagras i stora högar utan avskiljning och under lång tid uppstår 

lätt bränder. Vid en brand på en avfallsanläggning år 2019 uppgick enbart 

räddningstjänstkostnaderna till ungefär 6,4 mnkr.56 Summan utgör kostnader för 

räddningstjänstens personal och kostnader för materiel, maskin- och 

fordonskostnader under själva räddningsinsatsen.  Summan är endast en liten del av 

de kostnader som uppstod och utgör således inte en totalsumma kopplat till 

händelsen. Avfallsbränder kan uppstå på grund av handhavandefel eller vara 

avsiktligt anlagda. Avfallsbränderna i Sverige har på senare år ökat.57 En kostnad 

som är svår att beräkna är den samhällspåverkan som utsläppen genererar i form av 

farliga ämnen som kan spridas över stora ytor. 

4.5.3 Hinder för att få överblick över samhällets kostnader för 

avfallsbrott 

• Det saknas tillgänglig statistik och sammanställda uppgifter om omfattningen 

av avfallsbrott inklusive mörkertal.  

• Det saknas schablonkostnader och en enhetlig metod för att beräkna samhällets 

kostnader för avfallsbrott. 

• Konsekvenserna av avfallsbrott vad gäller samhällets tillit, ekosystemtjänster 

och andra miljökostnader är svåra att kvantifiera med dagens datainsamling. 

 

 

4.6 Problematiska avfallsslag och 
avfallsflöden  

Detta avsnitt hanterar frågan i uppdragstexten om vilka avfallsslag och 

avfallsflöden samt vilka typer av begagnade varor och övriga materialflöden som 

är särskilt problematiska och där extra insatser kan behövas. 

4.6.1 Illegal avfallshandel – en rörlig marknad 

EN FLEXIBEL OCH FÖRÄNDERLIG MARKNAD 

De senaste åren har marknaden för olika avfall förändrats genom lagändringar i 

andra länder. Kina var exempelvis tidigare en stor importör av plastavfall, men har 

sedan juli 2017 förbjudit sådan import, vilket i sin tur har öppnat för en marknad att 

hantera plastavfall på andra ställen. Om ett land förbjuder import av ett visst 

avfallsslag är det inte tillåtet att exportera det dit från EU. Kriminella aktörer 

 
56 MSB. Beslut om ersättning för räddningstjänstkostnader enligt lagen (2003:788 ) om skydd mot 

olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2019-10-31, Dnr: 2019-07173. 

57 https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-tidig-upptackt-av-djupt-sittande-avfall-

och-biobranslebrander-genom-innovation/ 2021-12-08 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-tidig-upptackt-av-djupt-sittande-avfall-och-biobranslebrander-genom-innovation/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-tidig-upptackt-av-djupt-sittande-avfall-och-biobranslebrander-genom-innovation/
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anpassar dock ofta sin verksamhet snabbt och agerar innan myndigheter noterar 

problematiken. Det är sannolikt att fler avfallsflöden framöver kommer att 

omdirigeras på grund av förändringar i andra länders lagstiftning.  

AVFALL MED NEGATIVT VÄRDE – EN RISKFAKTOR  

Allt avfall där behandlingen kostar mer än vad en eventuell slutprodukt kan 

inbringa, det vill säga avfall med negativt värde, riskerar att ingå i den illegala 

avfallsekonomin. Då kriminella aktörer inte har för avsikt att behandla avfallet på 

ett korrekt sätt kan de hålla lägre priser än sina konkurrenter och ändå tjäna stora 

summor. Det gäller även avfall med små marginaler vid återvinning. Nedan belyses 

ett flertal avfallsslag som vanligen hanteras nationellt eller exporteras utomlands av 

kriminella avfallsaktörer.   

4.6.2 Avfallsslag som anses vara vanligast förekommande inom 

illegala gränsöverskridande avfallstransporter från Sverige 

I Bilaga 1 finns en mer utförlig beskrivning av viktiga avfallsslag och 

avfallsflöden.  

Avfallsslag som anses vara vanligast förekommande inom illegal 

avfallshantering i Sverige. 

Farligt avfall, exempelvis:  

bygg- och rivningsavfall  

massor från förorenade 

områden  

uttjänta fordon 

elavfall, elkablar, elektronik 

vitvaror 

spillolja 

batteri 

katalysatorer 

skrotdelar, begagnade bilar, 

drivmedel  

brännbart avfall  

blandavfall  

CFC (Klor-fluorkarboner främst i 

kylmedier) 

isolering 

Icke-farligt avfall, exempelvis  

bygg- och rivningsavfall 

gips och avfall för byggnads- 

och anläggningsändamål 

anläggningsmassor 

elkablar  

skrotdelar 

metallskrot 

avloppsslam 

däck 

möbler 

kläder  

blandavfall  

grovsopor (kommunalt avfall) 

ädelmetaller   
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Avfallsslag som anses vara vanligast förekommande inom illegala 

gränsöverskridande avfallstransporter från Sverige 

Farligt avfall, exempelvis: 

metallskrot  

uttjänta blybatterier,  

vitvaror  

begagnade fordon  

begagnade arbetsmaskiner  

uttjänta fordon 

katalysatorer 

fordonsdelar 

elektronikavfall  

lampor- och lysrör 

aluminiumoxid 

kabelavfall 

filterstoft 

kylmöbler 

Icke farligt avfall exempelvis, 

plast, däck 

fordonsdelar,  

fragmenterad elektronik 

husgeråd 

cyklar 

brännbart hushållsavfall (RDF), 

träflis 

papper, kartong, tidningar och 

reklamblad 

metallskrot, lättmetall 

begagnade maskiner 

gymutrustning  

isoleringsavfall 

filterstoft 

madrasser, möbler etc. 

kläder 
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5. Förslag riktade till regeringen 

I detta kapitel lämnas förslag på åtgärder som myndigheterna bedömer kan 

utveckla samverkan mellan myndigheterna, åtgärder som kan stärka tillsyn och 

gränskontroll samt åtgärder som bedöms kunna förhindra brottslighet och förbättra 

uppklarning av brott. Åtgärderna är uppdelade i dels sådana där kunskapsläget 

bedöms som gott och författningsförslag lämnas, dels sådana som behöver utredas 

mer genom uppdrag till en eller flera myndigheter.  

 

5.1  Författningsförslag  

5.1.1 Införande av krav på A-skylt för tillståndspliktiga 

avfallstransporter  

Det bör införas krav på att det vid transport av avfall som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. avfallsförordningen ska framgå genom skylt på fordonet att transporten 

innehåller avfall, nedan kallat A-skylt. Frågan om införande av A-skyltar för alla 

avfallstransporter som sker inom landet är en fråga som lyfts tidigare, både av 

Polismyndigheten och länsstyrelserna, bland annat vid nationella samverkansmöten 

gällande gränsöverskridande avfallstransporter. Syftet med åtgärden är främst att 

underlätta och effektivisera urvalet av transporter som stoppas vid tillsynsinsatser. I 

dagsläget har trafikpoliser och tulltjänstemän mycket svårt att sålla ut 

avfallstransporter ut trafikflödet. A-skyltningen skulle utgöra en viktig del i detta.  

 

Ett krav på A-skylt skulle kunna införas i 5 kap. avfallsförordningen (2020:614), 

kopplat till bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt för avfallstransport. 

Av bestämmelsen behöver även framgå hur en sådan skylt ska se ut.  

 

Det saknas enligt vår bedömning bemyndigande i miljöbalken för att införa ett 

sådant krav i avfallsförordningen. Därför behöver sannolikt även en bestämmelse 

införas i 15 kap. miljöbalken som ger regeringen, eller den myndighet som 

regeringen bestämmer, rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för den som 

yrkesmässigt transporterar avfall att märka transporten.  

 

De aktörer som främst berörs av förslaget är de som bedriver yrkesmässig transport 

av avfall i Sverige. De måste se till att möjlighet till A-skyltning finns på de fordon 

som används för transport av avfall samt även se till att chaufförerna skyltar vid 

transporter av avfall. Det finns ett antal EU-medlemsländer som redan har infört 

krav på särskild skyltning av avfallstransporter, A-skylt, bland annat Tyskland, 

Slovenien och Italien. Många lastbilar från utlandet har därför redan denna 

möjlighet till skyltning. 

 

Den bestämmelse som nu föreslås överensstämmer, i fråga om utformning och 

placering av A-skylt, med vad som gäller i åtminstone Tyskland. Även 
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begränsningen till tillståndspliktig avfallstransport överensstämmer väsentligen 

med vad som gäller i Tyskland.  

 

En överträdelse av kravet på A-skylt bör sanktioneras. Vår bedömning är att en 

penningbot som kan utfärdas direkt på plats skulle vara lämpligast och mest 

effektiv. Det föreslås därför en ny bestämmelse om detta i 29 kap. miljöbalken. 

Storleken på en sådan ordningsbot behöver utredas närmare. Som jämförelse kan 

nämnas att det i Slovenien tas ut en fast bot på motsvarande 10 000 kr av ansvarig 

verksamhetsutövare samt 2 000 kr av föraren om A-skylt saknas. 

Sanktionssystemet kopplat till bestämmelserna om transport av farligt gods, som 

också de innehåller krav på olika former av skyltning av fordon och märkning av 

transporterat gods, kan annars vara relevant att jämföra med. Det är utformat så att 

böter kan påföras flera ansvariga aktörer vid en överträdelse, såsom avsändare, 

transportör (åkeri), förare och lastare. När orangefärgade varningsskyltar saknas är 

bötesbeloppet för föraren 4 000 kr och lika mycket för eventuell annan delaktig i 

transporten, som exempelvis lastare. Att bötfälla endast förare skulle dock 

sannolikt innebära en enklare hantering för tillsynsmyndigheten, när ansvarig 

verksamhetsutövare/åkeri inte finns i Sverige. 

 

Sverige kräver tillstånd för avfallstransport enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen 

även för transportörer som är registrerade för avfallstransport i en annan 

medlemsstat. Därför kommer ett krav på A-skylt kopplat till vårt nationella 

tillståndskrav att omfatta alla som yrkesmässigt transporterar avfall i Sverige, även 

transportörer som utför en gränsöverskridande avfallstransport till, från eller genom 

Sverige. 

 

Det vore önskvärt att se över möjligheten att kunna godta en registrering som 

avfallstranportör i en annan medlemsstat och hur ett sådant ömsesidigt erkännande 

eventuellt skulle kunna regleras. Ifall det genomförs skulle kravet på A-skylt 

behöva formuleras på annat sätt än vad som föreslås ovan. 

Om krav på A-skylt införs behöver det också förtydligas, genom kompletterande 

bestämmelser eller vägledning, om och i så fall under vilka förutsättningar en 

transport som stoppats och konstaterats sakna A-skylt ska få fortsätta.   

5.1.2 Förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter genom 

delad tillsyn mellan fem länsstyrelser och de kommunala 

tillsynsmyndigheterna 

Samtliga myndigheter i uppdraget anser att det bedrivs för lite tillsyn över 

nationella avfallstransporter i Sverige. Riksrevisionens övergripande slutsats i sin 

granskning 2015var att det finns brister i systemet för tillsyn över transporter av 

farligt avfall. 58  Dessa brister leder sammantaget till att systemet inte är tillräckligt 

effektivt för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen på området. Detta 

medför i sin tur en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors 

 
58 RiR 2015:10, s 10 Granskningens resultat. 
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hälsa. Bristerna handlar bland annat om att det saknas överblick över avfallet och 

olaglig verksamhet, att det finns luckor i tillsynen, att arbetssätten är ineffektiva 

och att sanktionerna troligtvis inte avskräcker oseriösa aktörer. Regeringen och 

myndigheterna har vidtagit förbättringar i delar av systemet, men det krävs 

ytterligare åtgärder för att en effektiv tillsyn över transporter av farligt avfall ska 

kunna bedrivas. De fem länsstyrelser som har ett operativt tillsynsansvar för 

gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT-länsstyrelser) påträffar vid sina 

insatser ofta nationella avfallstransporter som inte uppfyller avfallslagstiftningens 

krav. Då deras tillsynsansvar är avgränsat till gränsöverskridande avfallstransporter 

kan de då inte vidta tillsynsåtgärder mot transporten. I dessa tillsynsinsatser kan 

sällan de kommunala tillsynsmyndigheterna delta och det är därför motiverat och 

resurseffektivt om de fem GRÖT-länsstyrelserna också får möjlighet att utöva 

tillsyn av nationella avfallstransporter.   

  

Mängden nationella avfallstransporter är oerhört stor, ofta flertalet tusen per dag. 

Detta ses bland annat utifrån analys av data i Naturvårdsverkets avfallsregister. En 

förändring av tillsynsansvaret bör innebära att det byggs en tillsynsorganisation 

som har kapacitet att via tillsyn kunna utföra tillsyn av en ansenlig mängd av de 

nationella avfallstransporterna. Ett delat tillsynsansvar, förenat med tydlig 

vägledning, skulle kunna förbättra de möjligheterna. 

 

Uppdragsmyndigheterna ser därför att en lösning skulle vara att göra en förändring 

av 2 kap. 28 a § miljötillsynsförordningen på så sätt att det läggs till att 

länsstyrelserna även får ansvar för tillsyn i fråga om nationella avfallstransporter. 

Detta tillsynsansvar kommer därmed att gälla parallellt med de kommunala 

tillsynsmyndigheternas obligatoriska tillsynsansvar enligt 26 kap. 3 § tredje stycket 

miljöbalken över avfallshanteringen inom kommunen enligt 15 kap. miljöbalken. 

Detta inbegriper nationella avfallstransporter. 

 

Förslaget innebär en förstärkning av organisationen för tillsyn av nationella 

avfallstransporter. Konsekvenserna av förändringen för berörda myndigheter kan 

antas bli relativt begränsade och kommer att relatera till de fem GRÖT-

länsstyrelsernas organisationer. För ett ge effekt krävs ytterligare medel för att 

genomföra denna tillsyn (se konsekvensbeskrivning kap 7). 

 

Skälen till detta förslag är följande: 

• Förslaget är i linje med uppdraget. Uppdraget lyfter utvecklad samverkan inom 

gränsöverskridande transporter och hur avfallsrelaterad brottslighet inom 

Sverige kan inkluderas. 

• De län som har tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter har redan en 

plattform att bygga på. Beredskap, samverkan, tillsynsmetodik mm finns på 

plats. Vi ser effektivitetsvinster då tillsyn kan genomföras parallellt med tillsyn 

av gränsöverskridande avfallstransporter. Kunskap, mandat och befogenheter 

samlas. 
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• Förslaget innebär en kontaktväg för tillsyn över alla typer av avfallsflöden. Det 

förenklar samverkan med andra myndigheter. Befintlig väl etablerad 

samverkan byggs ut.  

• Struktur och metodik för tillsyn av nationella avfallstransporter finns redan på 

plats. 

5.1.3 Ändra i tullagen så att uppgifter kan lämnas till 

länsstyrelserna 

Tullagen (2016:253) bör ändras för att underlätta länsstyrelsernas arbete med 

avfallskontroller. I tullagen (2016:253) finns i 1 kap. 4 § en lista på myndigheter 

som Tullverket på begäran ska lämna ut uppgifter till rörande import och export av 

varor. Det föreslås att länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Stockholms, 

Gävleborgs och Norrbottens län läggs till i förteckningen för att underlätta arbetet 

med gränsöverskridande avfallstransporter. 

5.1.4 Underlätta för brottsbekämpande myndigheter att hämta ut 

information från avfallsregistret  

Den sekretessbrytande bestämmelsen i 6 kap. 17 § avfallsförordningen bör ändras 

så att uppgifter i avfallsregistret på begäran ska lämnas ut även till 

Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, 

Tullverket och Kustbevakningen. 

 

Naturvårdsverket har tidigare lämnat förslag innebärande att uppgifter i 

avfallsregistret ska lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter 

(Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, 

Tullverket och Kustbevakningen), för att förebygga, förhindra eller upptäcka 

brottslig verksamhet och utreda brott.59 Det begränsades dock till myndigheter som 

ansvarar för tillsyn av avfall och transporter av farligt gods, samt Kemikalie-

inspektionen. Utredningen vill på nytt lyfta behovet av att brottsbekämpande 

myndigheter samt Skatteverket läggs till. 

 

5.2 Förslag till nya regeringsuppdrag  

5.2.1 Ge möjlighet att kvarhålla avfallstransporter – klampning  

Länsstyrelserna bör, i samverkan med Polismyndigheten, få i uppdrag att utreda 

möjlighet att klampa fordon för att följa upp beslut om att kvarhålla 

gränsöverskridande avfallstransporter. Enligt 26 kap. 13 a § miljöbalken får 

tillsynsmyndigheten kvarhålla eller omhänderta avfall, när det behövs för att 

säkerställa att ett förbud i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall följs, eller att ett 

föreläggande som beslutats med anledning av förordningen följs. Det finns dock i 

dagsläget inget praktiskt sätt att säkerställa att de avfallstransporter som kvarhålls 

 
59 Naturvårdsverket 2019 Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital 

lösning för spårbarhet av farligt avfall, Redovisning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
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faktiskt stannar på plats. För att inte lastbilen ska köra i väg behöver därför införas 

dels en möjlighet att kvarhålla transporten som sådan och inte bara avfallet i 

transporten, dels en uttrycklig möjlighet till klampning av fordon i de fall det 

bedöms nödvändigt. 

Alternativ till kvarhållande av avfallstransporten är att omhänderta avfallet, vilket i 

många fall är mycket resurskrävande och komplicerat.  

 

Den nu gällande möjligheten för tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 13 a § 

miljöbalken för att hålla kvar eller omhänderta avfall skulle i ett uppdrag behöva 

kompletteras så att den gäller för transporten som sådan, inte bara avfallet i den.  

För att dessutom kunna kvarhålla fordonet genom klampning kan dock antas att det 

krävs ändringar även i annan lagstiftning, som till exempel lagen (2014:1437) om 

åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Klampning av fordon får antas förutsätta 

bistånd av polis via handräckning. 

5.2.2 Vandelsprövning 

Naturvårdsverket bör få i uppdrag att tillsammans med annan ansvarig myndighet 

utreda införande av krav på vandelsprövning, bakgrundskontroll vid ansökan om 

tillstånd eller anmälan av miljöfarlig verksamhet med hantering av avfall, enligt 9 

kap. miljöbalken, samt eventuellt även annan anmälnings- eller tillståndspliktig 

avfallshantering, enligt 5 kap. avfallsförordningen. Miljötillstånd och anmälningar 

om miljöfarlig verksamhet, liksom anmälningar om verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt avfallsförordningen, är knutna till en juridisk person eller 

en enskild näringsverksamhet. En sådan kontroll skulle alltså avse företrädare för 

verksamheten.  

 

För att ge några exempel från nu gällande lagstiftning krävs för att tillstånd för 

transport av avfall ska ges bland annat att sökanden har de personella, tekniska och 

ekonomiska förutsättningar som krävs för att på ett tillfredsställande sätt från 

hälso- och miljöskyddssynpunkt transportera det avfall som ansökan avser. Enligt 

16 kap. 6 § miljöbalken kan tillstånd vägras ”den som inte har fullgjort sina 

skyldigheter enligt tidigare tillstånd, godkännande eller dispens. Detsamma gäller 

när någon tidigare har underlåtit att ansöka om nödvändigt tillstånd, godkännande 

eller dispens. Har sådan underlåtelse förekommit kan tillstånd, godkännande eller 

dispens vägras också om sökanden eller någon som på grund av ägar- eller 

ansvarsförhållanden har väsentlig anknytning till sökandens verksamhet, har eller 

har haft sådan anknytning till den verksamhet där underlåtelsen har förekommit.” 

 

Dessa bestämmelser kan dock inte sägas innefatta en sådan vandels- eller 

lämplighetsprövning som det bedöms finnas behov av. Bestämmelsen i 16 kap. 6 § 

miljöbalken tycks dessutom användas i begränsad omfattning.  

En vandels-/lämplighetsprövning vid prövning av ansökningar/anmälningar om 

viss verksamhet skulle behöva innefatta kontroll mot åtminstone 

belastningsregistret, varför det kan antas kräva ändringar av bestämmelserna i 
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förordningen om belastningsregister. Det behöver också finnas möjlighet att hämta 

uppgifter från exempelvis Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.  

En lämplighets-/bakgrundskontroll behöver innefatta möjlighet att kontrollera 

företrädare för verksamheten för att utesluta att det rör sig om målvakter.  

 

Införande av krav på vandelsprövning och/eller lämplighetskontroll kan medföra 

behov av ändringar i bland annat 9 och 16 kap. miljöbalken, förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen 

(2013:251), avfallsförordningen (2020:614) och förordningen (1999:1134) om 

belastningsregister.    

5.2.3 Kontroller vid gräns till annan medlemsstat inom EU 

Kontroller vid inre gräns bör ses över och en av frågorna i en sådan översyn är om 

Tullverket bör ha befogenheter att göra avfallskontroller vid gräns till annan 

medlemsstat i EU. 

 

EU är en tullunion och varor som transporteras mellan medlemsstater deklareras 

därför inte till tullmyndigheterna. Inga avgifter utgår heller för varutransporter 

inom EU. Gränser mellan medlemsstater inom EU kallas för inre gräns, i motsats 

mot yttre gräns som är en gräns till ett land som inte är medlem i EU. Vad 

Tullverket har för befogenheter vid inre gräns styrs av lag (1996:701) om 

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot annat land inom Europeiska 

Unionen. I 3 § finns en förteckning över vilka varor som Tullverket får kontrollera 

vid inre gräns och avfall är inte en av dessa varor. 

 

I regeringsuppdraget har frågan om kontroller vid inre gräns diskuterats och 

därmed även Tullverkets befogenheter. Frågan om att utöka befogenheterna till att 

även innefatta avfallskontroller är komplex, dels på grund av den fria rörligheten 

för varor inom den gemensamma marknaden, dels för att det är en resursfråga. Om 

det skulle bli aktuellt att utöka Tullverkets befogenheter bör man ha i åtanke att 

Tullverkets bemanning och stationering är dimensionerade efter nuvarande 

befogenheter och varuflöden, vilket kan skilja sig åt mot hur det ser ut för flödet av 

avfallstransporter vid inre gräns. 

 

Alternativet är att fortsätta som man arbetar i Sverige idag när främst 

Polismyndigheten och i vissa fall Kustbevakningen får genomföra kontroller 

tillsammans med länsstyrelserna. Det finns sändningar som transporteras genom 

EU för att exporteras från en annan medlemsstat. Om det är varor som har ett 

varuvärde under 3000 euro är det tillåtet dock inte om det är varor som omfattas av 

restriktioner. Här finns en svårighet gällande avfall då begagnade varor kan 

exporteras från en annan medlemsstat, men inte begagnade varor som vid kontroll 

bedöms vara i så dåligt skick att de utgör avfall.  
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5.2.4 Tillstånds- respektive anmälningsplikt för nationella 

avfallstransporter  

Naturvårdsverket bör få i uppdrag att utreda och föreslå förändringar av 

bestämmelserna i 5 kap. avfallsförordningen om transport av avfall. Det behöver 

förtydligas vad som utgör yrkesmässig avfallstransport och vilka avfalls-

transportörer som ska omfattas av krav på tillstånd respektive anmälan, om båda 

alternativen ska finnas kvar. Nu gällande bestämmelser är svåra att förstå och 

utformade på ett sätt som försvårar tillsyn.  

5.2.5 Underlätta informationsutbyte mellan samverkande 

myndigheter 

Länsstyrelserna bör tillsammans med Polismyndigheten, Tullverket, 

Kustbevakningen och Naturvårdsverket få i uppdrag att se över hur 

sekretessproblematiken inom miljöbrottsamverkan, tillsynssamverkan och 

samverkan rörande gränsöverskridande avfallstransporter kan lösas. Det behöver 

tas fram förslag till ändringar i sekretesslagstiftningen, både genom 

sekretessbrytande bestämmelser och även nya sekretessbestämmelser som kan 

skydda information som delas mellan brottsbekämpande myndigheter och 

tillsynsmyndigheter.   

 

Tillsynsmyndigheterna behöver kunna dela mer information och på så sätt 

åstadkomma en mer effektiv miljöbrotts- och tillsynssamverkan samt tillsyn över 

gränsöverskridande avfallstransporter. Ett mer strukturerat arbete med digital 

information och dokumentation inom avfallsområdet behövs. 

Tillsynsmyndigheterna behöver kunna utbyta information med varandra till 

exempel för att kunna följa avfallsflöden och aktörer. Som exempel kan nämnas 

regelverket kring penningtvätt, där länsstyrelserna har tillsyn enligt penning-

tvättslagen, men sekretess utgör hinder för utbyte av information såväl inom som 

mellan tillsynsmyndigheter.  

System för informationsutbyte mellan samverkande myndigheter och kommuner 

gällande ”flaggning” av tidigare överträdelser behövs.  

5.2.6 Bemyndigande för tillsynsmyndighet att kunna stoppa 

avfallstransporter (med A-skylt)  

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att i samverkan med Polismyndigheten utreda 

möjligheten att ge länsstyrelserna som utövar tillsyn över avfallstransporter, 

befogenhet att stoppa transporter vid misstanke om överträdelse av bestämmelser 

gällande avfallstransport. Det är annars förbehållet främst Polismyndigheten och 

Tullverket och Kustbevakningen att under vissa förutsättningar kunna stoppa 

fordon.  

5.2.7 Statistik över avfallsbrottslighet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) bör få i uppdrag att kartlägga förutsättningarna 

för att utveckla och bredda inhämtningen och tillgängliggörandet av statistik över 

avfallsbrottslighet. Idag saknas till exempel företagsbot i statistiken. Bristen på 
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miljöbrottsstatistik har uppmärksammats och påtalats som ett förbättringsområde 

bland annat i den så kallade ”Genvalutredningen” om Sveriges arbete mot 

miljöbrott och organiserad brottslighet och som beskrivs i avsnitt 3.2. 

Riksrevisionen lyfter i sin granskningsrapport Transport av farligt avfall60 att den 

svenska avfallsstatistiken innehåller stora brister vilket ytterligare understryker 

behovet av förbättrad statistik. 

5.2.8 Brottsförebyggande rådet bör få i uppdrag att bredda och 

fördjupa lägesbilden avseende brottlighet inom 

avfallsområdet  

Brottsförebyggande rådet bör i samverkan med Naturvårdsverket, 

Polismyndigheten och andra myndigheter få i uppdrag att bredda och fördjupa 

lägesbilden avseende brottlighet inom avfallsområdet. I uppdraget bör ingå att 

utreda vilka typer och mängder av avfall som produceras idag från vilka branscher 

och näringar, vart det tar vägen, hur det hanteras och varför. I undersökningen görs 

även skadebedömningar. Syftet är att med grova mått få en bild av vilka delar av 

avfallshanteringen som verkar fungera och varför, och vilka delar som inte gör det, 

och varför.  

 

Andra frågeställningar som bör belysas är hur den illegala avfallshanteringen 

fungerar, hur går mötet till mellan den legala ekonomin och kriminella aktörer, hur 

ser logistiken ut. Den bärande frågan är hur, och att undersöka de olika stegen i 

logistikkedjan och varför den ser ut som den gör. Materialet grundas på 

förundersökningar, underrättelserapporter och intervjuer. Slutligen bör dagens 

kontrollsystem belysas. I stället för att enbart studera hur kontroll och tillsyn ser ut 

på avfallsområdet samt rättsväsendets roll, bör det vara mer belysande att jämföra 

med ett etablerat och välutbyggt kontrollområde som exempelvis skattekontrollen. 

En sådan jämförelse kan ge en del intressanta insikter för båda kontrollområdena. 

 

 
60 Riksrevisionen, Transporter av farligt avfall- fungerar tillsynen? RiR 2015:10, 2015. 
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6. Utvecklade 
myndighetsinsatser och 
åtgärder som övervägts 
under arbetet 

Här redovisas ett antal åtgärder inom avfallsbrottslighetsområdet som 

myndigheterna åtar sig inom ramen för sitt beslutsmandat och sin budget. Vi 

beskriver kortfattat även åtgärder som diskuterats under projekttiden men som inte 

förts vidare i utredning på grund av tidsbrist eller andra skäl. 

 

6.1 Länsstyrelsernas myndighetsåtagande 

6.1.1 Utveckla länsstyrelsernas miljöbrottssamverkan och 

tillsynssamverkan  

Länsstyrelserna avser att: 

• Samordna regional miljöbrottssamverkan och lyfta in och prioritera 

avfallsområdet. 

• Delta i nationell miljöbrottssamverkan och lyfta in och prioritera 

avfallsområdet. 

• Bredda miljöbrottssamverkan till att även omfatta brottsförebyggande 

perspektiv.  

• Utveckla och utöka tillsynsvägledning inom avfallsområdet. 

• Delta i och samordna tillsynskampanjer. 

• Om särskilda resurser tillförs även utveckla och samordna länsstyrelsernas 

miljöbrottssamverkan och tillsyn inom avfallsområdet. 

 

Länsstyrelserna avser att utveckla miljöbrottsamverkan i samtliga län. I arbetet ska 

avfallsbrottsligheten prioriteras. Länsstyrelserna avser att skapa nätverk och arbeta 

med samordnade tillsynskampanjer, projekt och ”task force” bestående av 

representanter från berörda myndigheter och kommunerna. För effektivitet behöver 

förslag om tydliga ändringar i sekretesslagstiftningen som kan skydda information 

som delas mellan brottsutredande myndigheter och tillsynsmyndigheterna 

genomföras, se avsnitt 5.2.5 ovan. Länsstyrelsernas tillsynskampanjer ska 

samordnas med den nationella tillsynsstrategin och den vägledning 

Naturvårdsverket avser ta fram, se avsnitt 6.2 nedan.  

 

För att få bättre effekt behövs en nationell samordning av länsstyrelsernas arbete. 

Då kommer länsstyrelserna att kunna verka för ett gemensamt upplägg med 

informationsinsatser och liknande projekt i hela landet. För detta behöver 

samordnare organiseras och resurser skjutas till.  
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Länsstyrelserna har ansvar för miljöbrottssamverkan i sina respektive län, ingår i 

regional miljöbrottssamverkan och i nationella miljöbrottsrådet. I de län som är 

ansvariga för GRÖT-tillsyn sker även regional samordning kopplat till GRÖT-

tillsyn. Utöver miljöbrottssamverkan behöver tillsynssamverkan utvecklas inom 

och mellan länsstyrelser samt mellan länsstyrelser och kommuner (regional 

miljösamverkan) och mellan kommuner (Sveriges kommuner och regioner). 

Avfallsbranschen bör involveras i arbetet. 

 

Länsstyrelserna har särskild brottsförebyggande verksamhet. Denna bör knytas till 

arbetet. Arbetet ska involvera samverkan med regional underrättelsetjänst och 

samverkan med de som jobbar med penningtvättsärenden. Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket samt regionala och nationella underrättelsecentrum involveras på 

nationell nivå. Skattemyndigheten ska vara en av de myndigheter som omfattas av 

1 kap. 17 § miljötillsynsförordningen och ingå i nationella Miljöbrottsrådet. 

 

Utveckling av arbetsområdet planeras redan på länsstyrelserna med basen i de 

resurser som tillförs 2022. Arbetet är dessutom särskilt utpekat som ett 

återrapporteringskrav i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2022. Med ytterligare 

förstärkning för att utveckla myndigheternas miljöbrottsamverkan och 

tillsynssamverkan kan nationell samordning och effektivisering genomföras. 

Länsstyrelserna skulle då också kunna prioritera att delta i EU:s gemensamma 

projekt inom miljöbrottsområdet. 

 

6.2 Naturvårdsverkets 
myndighetsåtagande 

6.2.1 Tillsynsvägledningsinsats riktad mot illegal avfallshantering  

I den nationella tillsynsstrategin för miljöbalken 2022–2024 är illegal 

avfallshantering ett fokusområde. I preciseringarna under fokusområdet åtar sig 

Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna att genomföra en 

vägledningsinsats för att främja de kommunala tillsynsmyndigheternas 

tillsynsarbete riktat mot illegal avfallshantering. I det sammanhanget kommer man 

under 2022 att tas fram vägledning inom följande områden: 

 

• Länsstyrelser och kommuner ökar inom ramen för sina tillsynsuppdrag sin 

samverkan vid tillsyn av avfallstransporter. Länsstyrelser anordnar 

myndighetsgemensam tillsyn där den aktuella kommunen för tillsynsinsatsen 

bjuds in. Under 2022 tar Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna 

fram tillsynsvägledning i form av handläggarstöd och rollfördelning, avseende 

tillsyn på nationella avfallstransporter.  

• 2023 genomför Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna 

tillsynsvägledningsinsatser avseende tillsyn av nationella avfallstransporter.  

• 2022 tar Naturvårdsverket fram vägledning i form av ett handläggarstöd för att 

bedriva uppsökande tillsyn inom avfall.  
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• 2023 genomför Naturvårdsverket tillsynsvägledningsinsatser avseende 

uppsökande tillsyn riktad mot illegal avfallshantering.  

• Kommuner identifierar ett riskbaserat urval av åkerier och avfallsanläggningar 

för tillsyn avseende avfallstransporter. 

 

Hur vägledningar för uppsökande tillsyn kommer att utformas är för närvarande 

inte specificerat men den skulle bland annat kunna innehålla vägledning om 

förfarande för att avbryta en pågående illegal avfallsverksamhet på lämpligaste 

sätt. Det kan till exempel vara genom att utnyttja den så kallade stoppregeln som 

återfinns i 2 kap 9 § miljöbalken eller om det finns andra alternativa lösningar för 

att stoppa pågående brott. 

 

I anslutning till genomförandet av vägledningsinsatserna under 2023 avser 

Naturvårdsverket att utforma vägledning om tillsyn över anmälningspliktiga 

verksamheter som huvudsakligen lagrar avfall. Vägledningen kommer bland annat 

att beröra förebyggande av bränder i avfallsupplag, uppskattning av hanterade 

avfallsmängder, vad hårdgjord yta innebär, dagvattenhantering etc.  

6.2.2 Nationell samverkan mot avfallsbrott 

Naturvårdsverket startar upp ett samverkansforum för nationellt informationsutbyte 

inom avfallsbrottsområdet. Samverkan påbörjas genom att årliga möten hålls med 

återrapportering till det nationella Miljöbrottsrådet. I samverkan föreslås flera av 

uppdragsmyndigheterna ingå dvs. Naturvårdsverket, länsstyrelserna, 

Polismyndigheten och REMA men även representation från de kommunala 

tillsynsmyndigheterna. Tanken med samverkan är att det arbetet som påbörjats i 

och med detta uppdrag kommer att fortsätta och utvecklas. Att specifikt inrikta 

samverkan mot avfallsbrott gör att arbetet kan fokusera på praktisk och 

verksamhetsnära utveckling inom samtliga myndigheter.   

6.2.3 Om Avfallsregistret och brottsbekämpande myndigheters 

tillgång 

Verksamheter i Sverige ska enligt 6 kap. avfallsförordningen rapportera sina 

anteckningar om farligt avfall, till exempel insamlare och behandlare, till 

Avfallsregistret. Det startades 1 november 2020 och har sedan dess fortsatt att växa 

i användning och omfattning. Till Avfallsregistret rapporteras stora mängder data. I 

slutet av 2021 inkom ungefär 20 000 rapporter per dygn, och medan detta förväntas 

öka med tiden utgör det redan en betydande källa till säkrare statistik och kunskap 

samt fungerar som ett verktyg för tillsynsmyndigheternas arbete. Under första året i 

drift, från 1 november 2020 till 1 november 2021, hade Avfallsregistret mottagit 

cirka 3,5 miljoner rapporter, vid slutet av 2021 passerades 5 miljoner. Antalet olika 

verksamheter som fullgör sin uppdaterade antecknings- och nya 

rapporteringsskyldighet ökar kontinuerligt. Vid slutet av 2021 hade cirka 30 000 

olika verksamheter rapporterat till Avfallsregistret. Detta är ett antal som väntas 

öka mångfaldigt. 
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Alla befintliga data i Avfallsregistret, samt synligheten av en eventuell brist av 

vissa data som enligt krav borde finnas, skulle tillsammans, både och, i och med 

tillgång till denna innebära ett betydande tillskott i både brottspreventiva samt 

brottsuppklarande sammanhang för Polismyndigheten samt flera brottsbekämpande 

myndigheter. Skulle Polismyndigheten beredas rätt att komma åt informationen i 

avfallsregistret på samma sätt som tillsynsmyndigheterna har idag skulle det 

möjliggöra en utveckling av ett analyserande verktyg med syfte och möjlighet att 

bättre förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda 

brott. 

 

Naturvårdsverkets avfallsregister är från Naturvårdsverkets sida tekniskt förberett 

för att fler myndigheter ska kunna koppla upp sig via sina egna system, däremot 

saknas idag en reglering som ger brottspreventiva myndigheter rätt att få åtkomst 

till registrets data samt en teknisk utveckling av dessa myndigheters egna system 

för att möjliggöra åtkomsten. 

 

Naturvårdsverket åtar sig att: 

• Arbeta vidare för att de juridiska förändringarna som krävs uppdateras och 

presenteras. 

• Kontinuerligt uppdatera vägledning runt avfallsregistrets olika områden 

inklusive en framtida vägledning för brottsbekämpande myndigheters analyser 

av registrets data. Detta exempelvis för att se till att registret blir ett verktyg 

som bidrar i dessa myndigheter arbete med flödesspårning av farligt avfall. 

• Fortsätta sitt arbete med att tekniskt stötta brottsbekämpande myndigheters 

handläggare och verksamhetsstödssystems tekniska utvecklare när de kopplar 

upp sig mot Avfallsregistret.  

6.2.4 Naturvårdsverket avser att medverka som 

nätverksmyndighet i den myndighetsgemensamma 

satsningen mot organiserad brottslighet 

För att underlätta samverkan mot organiserad avfallsbrottslighet avser 

Naturvårdsverket att ingå som nätverksmyndighet i den myndighetsgemensamma 

satsningen mot organiserad brottslighet. Sedan 2009 samverkar tolv svenska 

myndigheter i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Det handlar främst 

om samverkan kring underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, 

nätverk och fenomen. Satsningen görs på uppdrag av regeringen. I lägesbilden från 

2021 tas illegal avfallshantering upp som ett av brottsområdena. 
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6.3 Polismyndighetens 
myndighetsåtagande 

6.3.1 Organiserad brottslighet 

Den systematiska avfallsbrottsligheten är starkt sammankopplad med organiserad 

brottslighet där den även förenas med andra typer av brottslig verksamhet såsom 

ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet. Avfallsrelaterade brott som 

uppdagas är till exempel skattebrott, penningtvätt, korruption, brott mot 

utlänningslagen och brott som uppstår i samband med olika typer av förfalskade 

dokument. 

Polismyndigheten har för avsikt att ytterligare intensifiera redan initierat arbete mot 

organiserad avfallsbrottslighet. 

6.3.2 Värna och utveckla samverkan 

Polismyndigheten har identifierat behov av att utöka samverkan med fler berörda 

myndigheter, bättre nyttja de internationella samarbetskanalerna samt i 

förundersökningar fördjupa samverkan med Ekobrottsmyndigheten och 

Skatteverket. Polismyndigheten har identifierat att kommuner är i behov av 

stöttning exempelvis vad gäller illegala avfallsverksamheter och problem vid 

mellanlagring av avfall. Polismyndigheten kommer därför att fortsätta att stötta 

kommuner med avfallsbrottsproblematik. Den fortsatta utvecklingen av samverkan 

sker inom Polismyndighetens ordinarie verksamhet. 

6.3.3 Kompetensutveckling  

Då avfallsbrottslighet är komplex och sammankopplad med ekonomisk och 

organiserad brottslighet finns behov av ytterligare kompetenshöjande åtgärder. 

Behov av utbildningar och övningsverksamhet inom brottsområdet omhändertas i 

Polismyndighetens process för kompetensutvecklingsplaner.  

6.3.4 Utredningsförmåga inom miljöbrottsområdet 

Polismyndigheten har efter den senaste tidens större miljöbrottsärenden identifierat 

behov av att tidigt tillföra specialistkunskap inom annan organiserad brottslighet 

såsom ekonomisk brottslighet och analys av kommunikationsmedel regionalt. 

Vidare ser Polismyndigheten behov av en samordnande nationell 

utredningsförmåga då organiserad avfallsbrottslighet bedrivs regionsöverskridande. 

Dessa erfarenheter är värdefulla och omhändertas i det fortsatta arbetet med 

utveckling och effektivisering av utredningsförmågan inom brottsområdet.  

6.3.5 Hantering av beslag  

Polismyndighetens handledning för otillåtna avfallstransporter behöver ses över 

och fördjupas vad gäller hantering av avfall som tas i beslag. Tillgång till lämpliga 

lokaler för förvaring och hantering av beslag behöver också förbättras. 

Polismyndigheten kommer framgent att fortsätta arbetet med att förbättra rutiner 

och metoder för beslagshantering av avfall. 
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6.4 Åklagarmyndighetens 
myndighetsåtagande 

6.4.1 Förstärkning av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 

Avfallsbrottslighet är en delmängd av miljöbrottslighet i stort och handläggs av 

specialiserade miljöbrottsåklagare hos Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. 

Myndigheten bedömer att enheten besitter en hög kompetens inom det specifika 

miljöbrottsområdet. Samtidigt förstärker myndigheten nu denna enhet med såväl 

åklagarresurser som stödfunktioner, till exempel revisorskompetens, för att stärka 

enhetens förmåga att hantera en ökad organiserad ekonomisk brottsligheten inom 

miljöbrottsområdet.      

6.4.2 Utökat utbyte mellan Åklagarmyndighetens olika enheter 

internt och i förhållande till Ekobrottsmyndigheten 

Erfarenheter från nyligen avslutade och nu pågående förundersökningar om 

organiserad ekonomisk avfallsbrottslighet kommer att utvärderas på ett samlat sätt 

inom Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Redan nu kan dock antas att ett 

område för fortsatt utveckling är ett ökat operativt utbyte av metoder med mera 

mellan Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål och de enheter och kammare 

inom myndigheten som hanterar annan grov organiserad och internationell 

brottslighet.  

 

Ett annat sådant område är ett ökat samarbete med Ekobrottsmyndigheten. Detta 

för att i högre utsträckning än idag ta till vara den spetskompetens som finns inom 

åklagarväsendet och som kan behövas utifrån graden av komplexitet i specifika 

ärenden och den fortsatta utvecklingen inom avfallsbrottsligheten.   

6.4.3 Samarbete med Polismyndigheten   

Åklagarmyndigheten avser att verka för att den utvärdering av nu pågående och 

nyligen avslutade utredningar om organiserad ekonomisk avfallsbrottslighet som 

avses i föregående avsnitt i största utsträckning görs tillsammans med 

Polismyndigheten för att få en gemensam samlad bild av möjliga 

förbättringsområden och i förlängningen en gemensam utveckling av 

brottsbekämpningen inom avfallsområdet.     

6.4.4 Ökat internationellt samarbete 

Illegala avfallsflöden över så kallad inre gräns uppvisar sådana trender i fråga om 

avfallsslag och destinationsländer att det finns anledning att anta att de enskilda 

transporter som upptäcks utgör sammanlänkade delar i en organiserad brottslighet. 

Möjligheten att utifrån enskilda illegala avfallstransporter upptäcka och utreda en 

mer omfattade organiserad brottslighet är starkt beroende av kunskap om 

mottagarledet. Sådan kunskap kräver samarbete mellan de svenska brottsutredande 

myndigheterna och motsvarande myndigheter i mottagarländerna, som 

huvudsakligen utgörs av de baltiska länderna och Polen. Riksenheten för miljö- och 

arbetsmiljömål avser att inom ramen för redan etablerade nätverk såsom ENPRO 
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(The Network of Prosecutors on environmental crimes in the Baltic Sea region) 

verka för ett ökat operativt samarbete kring illegala avfallsflöden. Detta i syfte att 

öka kunskapen om dessa och kartlägga förekomsten av organiserad brottslighet.    

 

6.5 Åtgärder som övervägts 
Vissa åtgärdsförslag som inledningsvis diskuterats och bedömts som intressanta 

har uppdragsmyndigheterna efter närmare övervägande valt att inte gå vidare med. 

Anledningarna varierar från att problemen de är tänkta att lösa kommer att tas om 

hand genom redan utarbetade eller kommande förslag alternativt har tiden inte 

räckt för att utreda dem i tillräckligt hög grad för att kunna lägga dem som förslag.  

Här nedan följer ett antal förslag som övervägts under projekttiden men inte 

hanterats vidare:  

 

• Kontantförbud inom avfallsbranschen. Förslaget bedömdes som 

svårgenomförbart och kan riskera att medföra stora negativa konsekvenser för 

privatpersoner och juridiska personer som inte kan anses stå i proportion till 

nyttan med förslaget.  

• Inrättande av en ny central avfallsmyndighet. Syftet med den centrala 

myndigheten skulle vara att alla kompetenser i brottskedjan - förebyggande, 

förhindrande, upptäckt, åtalsanmälan, bevissäkring, brottsutredning, åklagare - 

skulle finnas inom samma myndighet. Att skapa en ny myndighet skulle 

sannolikt inte lösa de utmaningar som vi ser på avfallsområdet eftersom det 

kan medföra andra former av samverkansutmaningar. Avfallsfrågan är väldigt 

nära kopplad till samtliga miljö- och hållbarhetsfrågor i samhället och att lyfta 

ut avfallsfrågan från exempelvis Naturvårdsverket skulle troligtvis innebära 

utmaningar när man behöver lyfta in miljökompetens från Naturvårdsverket i 

en eventuellt ny avfallsmyndighet. Det är svårt att se att det skulle innebära 

övergripande effektivitetsvinster och det är därför att föredra att fortsätta att 

kontinuerligt utveckla arbetet inom befintlig organisation.  

• Utreda möjligheter att meddela generella föreskrifter för anmälningspliktiga 

avfallsverksamheter, med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken till exempel meddela 

generella föreskrifter om skyddsåtgärder, begräsningar och andra 

försiktighetsmått. Frågan bedömdes kunna hanteras genom utökad 

tillsynsvägledning, se avsnitt 6.2. 

• Att införa ett slags föranmälan av gränsöverskridande transport av grönlistat 

avfall, genom krav på att inge transportdokumentet, Annex VII 

avfallstransportförordningen, till behörig myndighet innan transporten 

påbörjas. Sådana krav har införts i bland annat Irland och ytterligare några 

medlemsstater. Detta är dock något som kan förväntas lösas genom de 

ändringar som föreslås av avfallstransportförordningen, inom ramen för den 

pågående revideringen av förordningen. 

• Att se över möjligheter att uppnå proportionerliga påföljder i linje med 

miljöbrottens allvarlighetsgrad. Påföljden för miljöbrott bör bättre stå i 
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proportion till miljöskadorna och samhällskonsekvenserna. Detta förslag 

bedöms tas om hand av en planerad statlig utredning inom området. 

• Krav på ekonomisk säkerhet för verksamheter som hanterar avfall. Ett sådant 

krav finns redan för tillståndspliktiga verksamheter. Förslag till införande av 

ekonomisk säkerhet även för C-verksamheter finns i redovisningen av 

utredningen ”Ordning och Reda på avfallet”, se avsnitt 3.3. 

• Åtgärder mot egenkontrollsystemets brister i relation till avfallsbrottslighet. 

Det föreslagna utredningsuppdraget till BRÅ förutsätts hantera denna 

frågeställning, se avsnitt 5.2. 

• Inrättande av en nationell samordnare för avfallsbrott. Detta tas om hand av det 

nationella Miljöbrottsrådet, vilket beskrivs i avsnitt 3.4. 

• Praktisk och ekonomisk beslagshantering: Naturvårdsverket gör en 

upphandling av lokaler för hantering av beslag, se avsnitt 4.3.7. Se även 

Polismyndighetens åtagande avsnitt 6.3.5. 

• Stoppa pågående brott. Utreda om myndigheter behöver få ytterligare mandat 

eller befogenheter för att kunna stoppa pågående brott. Det har framkommit att 

de möjligheter som ges enligt befintlig lagstiftning troligen inte används fullt 

ut. Kunskapen på området behöver förbättras hos tillsynsmyndigheterna. Detta 

tas med i nationella tillsynstrategin fokusområde illegal avfallshantering, se 

avsnitt 6.2.  
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7. Konsekvensbeskrivning 

För författningsförslag ska konsekvenser beskrivas i enlighet med förordningen 

(2007:1344) om konsekvensutredning vid regelgivning. I det här kapitlet redovisas  

en konsekvensutredning för de författningsförslag som lämnas i kapitel 5.1 ovan.  

Konsekvensutredningen syftar till att illustrera övergripande konsekvenser av  

författningsförslagen, som kan ha mer betydande verkningar för olika berörda  

aktörer till följd av genomförandet. 

 

7.1 Beskrivning av problemet och 
utredningens fyra förslag 

I lägesbilden kapitel 4 ges en bild av problemet med illegal avfallshantering där 

samhället ofta får stå för kostnader för sanering och återställande av förorenande 

marker och vatten. Den illegala avfallshanteringen kan också medföra skada för 

viktiga ekosystemtjänster och utgöra ett hälsoproblem för människor och annat 

levande. Den illegala avfallshanteringen ger också intäkter åt organiserad 

brottslighet som kan användas för att skada samhället i andra sektorer. 

För att hantera problemet föreslår utredningen förutom en rad utredningsuppdrag 

även fyra lagstiftningsförslag: 

• Införande av krav på A-skylt för tillståndspliktiga avfallstransporter. 

• Att de fem länsstyrelser som ansvarar för tillsyn i fråga om gränsöverskridande 

avfallstransporter ges ansvar för tillsyn även i fråga om nationella 

avfallstransporter. 

• Att tullagen ändras så att uppgifter kan lämnas till länsstyrelserna. 

• Att underlätta för Polismyndigheten med flera myndigheter att hämta ut 

information från avfallsregistret. 

 

7.2 Alternativa lösningar 

7.2.1 Införande av krav på A-skylt för tillståndspliktiga 

avfallstransporter  

Nollalternativet innebär att inget krav finns på A-skylt, vilket gör att selekteringen 

vid tillsyn av avfallstransporter blir mindre effektiv. Tillsynsmyndigheter kommer 

att stoppa fler lastbilar som inte transporterar avfall och som således inte omfattas 

av myndighetens tillsynsansvar. De berörda transportföretagen slipper att skaffa A-

skylt till sina fordon, samt kostnaden för detta. 

7.2.2 Förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter genom 

delad tillsyn mellan fem länsstyrelser och de kommunala 

tillsynsmyndigheterna 

Nollalternativet innebär att arbetet fortlöper och utvecklas så som det har gjort 

hittills, till exempel genom att kommunerna har tillsyn av avfallstransporter vid 

anläggningar och avfallstransporter på väg, järnväg och i sjötrafik och att de fem 
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utpekade länsstyrelserna som har tillsyn över gränsöverskridande transporter har 

tillsyn på väg men inte för nationella transporter av avfall. Dagens situation 

kvarstår med tillsyn av avfallstransporter i första hand i anslutning till anläggningar 

samt tillsyn ute på väg i lägre omfattning.  

 

Ett alternativt förslag är att tillsynen för nationella avfallstransporter helt 

centraliseras till fem länsstyrelser. I samråd med projektets referensgrupp med 

kommuner samt i samråd med Sveriges kommuner och regioner har det 

framkommit att kommunerna utför en del tillsyn av nationella avfallstransporter i 

anslutning till anläggningar, en tillsyn som är effektiv att utföra i anslutning till 

tillsyn av anläggning och som bedöms som viktig att upprätthålla. Det är också 

oklart hur det skulle lösas rättsligt med beaktande av att kommunen tilldelats ett 

obligatoriskt tillsynsansvar för avfallshanteringen enligt 26 kap. 3 § tredje stycket 

miljöbalken, som i så fall också skulle behöva förändras. Förslaget att helt 

centralisera tillsynen har därför förkastats. 

 

Ett alternativt förslag är att 21 länsstyrelser delar tillsynsansvaret med de 

kommunala tillsynsmyndigheterna. En sådan lösning skulle innebära att 16 

länsstyrelser måste bygga upp och utveckla struktur och metodik för att genomföra 

denna typ av tillsyn, vilket skulle innebära större kostnader för staten och ta längre 

tid. De fem länsstyrelser som nu har ansvar för tillsyn över gränsöverskridande 

avfallstransporter har redan en struktur och metodik för att bedriva denna typ av 

tillsyn. Att dela tillsynen mellan de kommunala tillsynsmyndigheterna och 21 

länsstyrelser bedöms inte vara lika kostnadseffektivt som en delning av tillsyn 

mellan de fem länsstyrelser som nu har ansvar för tillsyn över gränsöverskridande 

avfallstransporter och de kommunala tillsynsmyndigheterna. 

7.2.3 Ändra i tullagen så att uppgifter kan lämnas till 

länsstyrelserna  

Nollalternativet innebär att nuvarande reglering inte förändras och att de 

länsstyrelser som arbetar med tillsyn av gränsöverskridande transporter inte har rätt 

att få tillgång till uppgifter från Tullverket annat än efter begäran om utlämnande 

och sekretessprövning.  

7.2.4 Underlätta för brottsbekämpande myndigheter att hämta ut 

information från avfallsregistret 

Nollalternativet innebär att nuvarande reglering inte förändras och att 

informationsflödet till polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter för 

brottsutredningar och spaning måste ske via det mer administrativt betungande 

utlämningsförfarande som gäller idag. Om all eventuell överföring av data vid 

varje tillfälle. behöver göras manuellt – samt begränsat – omöjliggör i princip en 

för brottsbekämpande myndigheter anpassad analys av registrets data. 
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7.3 Förslagets överensstämmelse med EU-
rätten 

De föreslagna ändringarna går inte utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen. Vi bedömer att de föreslagna regleringarna 

överensstämmer med de krav som redan ställs och med de regler som kommer av 

Sveriges medlemskap i EU.  

 

Ett krav på A-skylt skulle visserligen innebära att krav ställs på tjänsteutövare i 

Sverige som inte ställs i alla andra medlemsstater och det skulle därmed eventuellt 

kunna ses som ett otillåtet hinder. Kravet saknar stöd i gemenskapslagstiftning. Just 

avfallshantering och gränsöverskridande avfallstransporter omfattas dock av 

undantag i tjänstedirektivet61 och ska därför inte ses som oförenligt med EU-rätten. 

 

7.4 Särskild hänsyn till tidpunkt för 
ikraftträdande och behov av speciella 
informationsinsatser 

7.4.1 Tidpunkt för ikraftträdande  

Ändringen av 6 kap. 17 § avfallsförordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Detsamma gäller förslaget till ändring av 2 kap. 28 § miljötillsynsförordningen. 

Under 2023 förväntas den nationella tillsynsstrategin fokusera på illegal 

avfallshantering varför ett ikraftträdande den 1 januari 2023 av bestämmelsen i 

miljötillsynsförordningen skulle göra att flera av effektivitetsvinsterna kan 

tillgodogöras fullt ut i det tillsynsarbetet. 

 

De föreslagna ändringarna i miljöbalken och tullagen, samt bestämmelsen i 

avfallsförordning om A-skylt föreslås träda i kraft 1 juli 2023 för att 

lagstiftningsprocessen ska hinnas med.  

 

I fråga om kravet på A-skylt finns behov av en övergångsbestämmelse, för att ge 

berörda aktörer tid för anpassning, såsom att införskaffa A-skylt och eventuellt 

även hållare för skylt till sina transportfordon.  

 

I övrig bedöms det inte finnas behov av några särskilda övergångsbestämmelser till 

författningsändringarna.  

7.4.2 Behov av särskilda informationsinsatser  

För förslaget om A-skylt på tillståndspliktiga avfallstransporter föreslås att 

länsstyrelserna särskilt informerar alla aktörer med tillstånd att transportera avfall 

om de nya reglerna. Information om det nya kravet bör också kommuniceras på 

myndigheternas webbplatser samt i ansökningsformulär. 

 
61 Artikel 17 1e) och 16, direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden.  
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7.5 Aktörer som berörs av regleringarna  
Länsstyrelserna i Norrbottens, Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och 

Skåne län är de myndigheter som berörs mest av förslagen i deras roll som 

tillsynsansvarig myndighet för gränsöverskridande avfallstransporter.  

 

Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, 

Tullverket och Kustbevakningen påverkas av den förenklade tillgången till 

avfallsregistret. 

 

Naturvårdsverket påverkas inte i någon större omfattning av förslagen. 

Avfallsregistret som sköts av Naturvårdsverket kan dock behöva anpassas för att 

brottsbekämpande myndigheter ska få liknande tillgång som tillsynsmyndigheter 

har idag. 

 

Kommunerna berörs i viss mån av förslaget att länsstyrelserna ska ges ansvar för 

tillsyn i fråga om avfallstransporter, vilket kommer att gälla parallellt med 

kommunens ansvar.   

 

Verksamhetsutövare som är avfallstransportörer berörs av förslaget om A-skylt  

samt av förslaget om att ge länsstyrelserna tillsyn över avfallstransporter.  

 

7.6 Konsekvenser 
Naturvårdsverket föreslår vissa ändringar i miljöbalken, avfallsförordningen, 

miljötillsynsförordningen och i tullagen, se avsnitt 5.1 ovan. 

De ändringar som föreslås i miljötillsynsförordningen respektive tullagen innebär 

endast införande av namnen på fem länsstyrelser som anger att de får bedriva 

tillsyn av avfallstransporter respektive att tullverket få lämna ut information till 

länsstyrelserna. Dessa bestämmelser kan inte anses medföra några konsekvenser 

för de aktörer som blir föremål för tillsynen enligt den aktuella förordningen och 

lagen eller för andra aktörer. Naturvårdsverket bedömer, i enlighet med 5 § 

förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, att det saknas 

skäl att genomföra en konsekvensutredning. Samma bedömning gäller för förslaget 

om att brottsbekämpande myndigheter ska ha rätt att få ut uppgifter från 

avfallsregistret. Den bestämmelsen kan inte anses medföra några konsekvenser för 

de aktörer som är registrerade. Brottsbekämpande myndigheter kan redan idag 

begära ut uppgifter från registret, men det ska då göras en sekretessprövning före 

utlämnande.  

 

Sammanfattningsvis bedöms de tre förslagen inte få effekter av betydelse för 

företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt och inte 

heller för kommuner och medborgare. De tre förslagen består av mindre ändringar 

som föreslås för att effektivisera arbetet för de berörda myndigheterna.  
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Konsekvensanalysen kommer därför att koncentreras på förslaget om införande av 

A-skylt som beskrivits i avsnitt 5.1.1, där de positiva konsekvenserna av förslaget 

beskrivs.  

 

7.7 Påverkan på företag 

7.7.1 Berörda företag utifrån antal storlek och bransch 

De företag som berörs är verksamhetsutövare i transportbranschen som idag har 

tillstånd från länsstyrelsen att transportera avfall. I dagsläget har länsstyrelserna 

uppskattningsvis utfärdat 27 300 tillstånd till transport av icke-farligt och/eller 

farligt avfall inom Sverige. Till det antalet tillkommer de aktörer som enbart kör i 

transit, bolag som ska vara anmälda eller ha tillstånd men inte har det samt de som 

ännu inte registrerats i länsstyrelsernas databas över avfallstransportörer med 

tillstånd. 

 

De flesta företag i avfallstransportbranschen, tolkat som de två SNI-koder som 

representerar företag som i huvudsak sysslar med avfallstransport av farligt eller 

icke-farligt avfall, är små med inga eller ett fåtal anställda, se Figur 6 nedan.  

Kostnaden, baserat på en webbsökning, för att utrusta en lastbil med A-skylt 

bedöms vara 500 kr inklusive moms för en ny ADR-skylthållare samt 300 kr för 

själva A-skylten att fästa i skylthållaren. Många lastbilar som transporterar avfall 

används troligen också för andra typer av transporter till exempel av farligt gods 

och dessa lastbilar kan redan idag antas vara utrustade med ett skylthållarsystem. 

Utredningen har frågat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 

det går att få uppgifter om hur stor andel av lastbilsflottan som redan idag har en 

ADR-skylthållare eller används för transporter av farligt gods men sådana 

uppgifter finns inte tillgängliga.  

   

Tidsåtgången för att skaffa A-skylt bedöms som liten eftersom det är en enkel skylt 

som finns på marknaden i många länder. Den administrativa bördan bedöms också 

som liten, eftersom skylten bara sätts på och att tillståndsförfarandet i övrigt är 

oförändrat. Förslaget bedöms påverka företagens konkurrensförhållanden positivt. 

Förslaget kommer i någon mån att gynna företag som följer reglerna framför de 

mindre laglydiga. Konkurrensförhållandet inom avfallstransportbranschen bedöms 

också bli sundare när tillsynen ökar och blir effektivare utan att de administrativa 

pålagorna på de laglydiga företagen för den skull ökar mer än högst begränsat. 

 



NATURVÅRDSVERKET  

 

84 

 

 
Figur 6. Antal anställda per företag SNI-kod 38.110 och 38.120, Transporttjänster, 

åkeriverksamhet, insamling av icke-farligt avfall och sopor (38.110) samt motsvarande för 

farligt avfall (38.120). Källa: SCB:s företagsregister. 

 

7.8 Påverkan på staten och kommunerna  

7.8.1 Staten 

För de fem länsstyrelserna blir det lättare att bedriva tillsyn om förslaget om A-

skylt införs. Tillsynstiden på väg för länsstyrelserna bedöms också kunna användas 

mer effektivt med mindre väntetid mellan tillsynsobjekt, när även nationella 

transporter kan bli föremål för tillsyn. Den administrativa tiden kommer att öka 

som en följd av den ökade tillsynen för de fem länsstyrelserna som påverkas 

genom de nya arbetsuppgifterna. En ökad administrativ handläggning innebär en 

ökad arbetsbörda varpå resursförstärkning krävs för att inte tillsynen av de 

gränsöverskridande transporterna ska påverkas negativt. 

 

För brottsbekämpande myndigheter är effektivitetsvinsten av den förenklade 

tillgången till avfallsregistret ringa, eftersom avfallsregistret är relativt nytt och 

under uppbyggnad. Potentialen för att använda de stora datamängderna till att 

upptäcka brott och till brottsutredningar bedöms dock som stora. Detta i synnerhet 

om analyshjälpmedel baserade på maskininlärning i framtiden utvecklas för 

databasen varför detta bör prioriteras redan nu.  

På samma sätt är arbetsbesparingen för Naturvårdsverket som utlämnande 

myndighet inte så stor till följd av den ringa omfattning som Polismyndighetens 

önskemål om utlämnande från avfallsregistret har idag. Detta är dock något som 

förväntas öka över tid. 

 

Om länsstyrelserna till följd av det ökade uppdraget om tillsyn av nationella 

avfallstransporter också förutsätts öka sin tillsyn, utöver samordningsvinsten med 

tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter, behövs medel för fler handläggare, 

samordnare, beredskap, tillsyn på plats och riskanalyser. En uppskattning från 
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länsstyrelserna är att det behövs 30 mnkr per år för att få en hög effekt på tillsynen 

över de nationella avfallstransporterna. Tillförda medel behövs för att berörda 

länsstyrelser ska kunna utveckla och genomföra en effektiv tillsyn av nationella 

avfallstransporter under själva transporten. För att åstadkomma detta behövs medel 

till tillförd personal för tillsyn och handläggning av ärenden, resurser för 

samverkan mellan myndigheter samt för att säkerställa att tillsynen av nationella 

avfallstransporter förstärks utan att resurser tas från tillsynen av 

gränsöverskridande avfallstransporter. Tillförda medel behövs även för att 

länsstyrelserna ska kunna upprätthålla en nationell överblick av avfallsflöden inom 

landet och flagga upp där det finns behov av tillsyn. Det är främst under transport 

som tillsynsmyndigheten har möjlighet att upptäcka och stoppa illegala nationella 

avfallstransporter med brister i dokumentation och tillstånd. 

7.8.2 Kommunerna 

De 290 kommunerna har idag ansvaret för tillsyn av avfallstransporter. Enligt den 

enkätundersökning till kommuner i de fem länen som redovisas i lägesbilden i 

kapitel 4, och samråd med projektets referensgrupp med tio kommuner, som 

beskrivs i avsnitt  2.2.3, samt i samrådsmöte med Sveriges kommuner och regioner 

är dock bilden att mycket få tillsynsåtgärder görs av nationella avfallstransporter på 

väg. Att ansvaret delas med fem länsstyrelser bedöms inte ge någon avlastning för 

kommunerna, men inte heller öka kommunernas administrativa arbetsbörda eller 

påverka inflödet av tillsynsavgifter mer än försumbart. 

 

7.9 Övriga konsekvenser 
Konsekvenserna för jämställdhet och social hållbarhet bedöms som försumbar. 

Konsekvenserna av förslaget för brottslighet bedöms som positiva eftersom syftet 

med förslaget är att minska avfallsbrottsligheten. Som en konsekvens av försvårad 

avfallsbrottslighet bedöms konsekvenserna för miljön som positiva, genom att 

förhindrad avfallsbrottslighet har potential att minska utsläpp av föroreningar samt 

att öka cirkularitet av resurser i avfall. 
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8. Författningsförslag 

I detta avsnitt redovisas förslag till ändringar i miljöbalken, tullagen, 

miljötillsynsförordningen och avfallsförordningen som syftar främst till att 

underlätta och förbättra möjligheten att utöva tillsyn över transport och annan 

hantering av avfall. Skälen till förslagen återfinns ovan i kapitel 5. 

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. Avfall 15 kap. Avfall 

 

- x § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer, får 

meddela föreskrifter om krav på 

särskild skyltning av fordon som 

används för yrkesmässig transport av 

avfall. 

29 kap.  29 kap.  

- y § Den som yrkesmässigt 

transporterar avfall utan att ha försett 

fordonet med A-skylt i enlighet med 

vad som föreskrivs i 5 kap. x § 

avfallsförordningen (2020:614) döms 

till penningböter. 

 

 

TULLAG (2016:253) 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser 

Tillhandahållande av information Tillhandahållande av information 

4 § Tullverket ska på begäran 

tillhandahålla följande myndigheter 

uppgifter som förekommer hos 

Tullverket och som rör import eller 

export av varor: 

   - Arbetsmiljöverket, 

   - Boverket, 

   - Elsäkerhetsverket, 

   - Havs- och vattenmyndigheten, 

4 § Tullverket ska på begäran 

tillhandahålla följande myndigheter 

uppgifter som förekommer hos 

Tullverket och som rör import eller 

export av varor: 

   - Arbetsmiljöverket, 

   - Boverket, 

   - Elsäkerhetsverket, 

   - Havs- och vattenmyndigheten, 
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   - Kemikalieinspektionen, 

   - Kommerskollegium, 

   - Konsumentverket, 

   - Kronofogdemyndigheten, 

   - Livsmedelsverket, 

   - Läkemedelsverket, 

   - Myndigheten för press, radio och 

tv, 

   - Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 

   - Naturvårdsverket, 

   - Post- och telestyrelsen, 

   - Skatteverket, 

   - Skogsstyrelsen, 

   - Statens energimyndighet, 

   - Statens jordbruksverk, 

   - Statistiska centralbyrån, 

   - Strålsäkerhetsmyndigheten, 

   - Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll, 

   - Sveriges riksbank, och 

   - Transportstyrelsen. 

 

Tullverket ska på begäran 

tillhandahålla Inspektionen för 

strategiska produkter och 

Säkerhetspolisen uppgifter som 

förekommer hos Tullverket och som 

rör export av varor. 

 

I lagen (2001:185) om behandling av 

uppgifter i Tullverkets verksamhet 

finns bestämmelser om Tullverkets 

behandling av uppgifter i vissa fall. 

   - Kemikalieinspektionen, 

   - Kommerskollegium, 

   - Konsumentverket, 

   - Kronofogdemyndigheten, 

   - Livsmedelsverket, 

   - Läkemedelsverket, 

   - Länsstyrelserna i Norrbottens län, 

Gävleborgs län, Stockholms län, 

Västra Götalands län och Skåne län,  

   - Myndigheten för press, radio och 

tv, 

   - Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 

   - Naturvårdsverket, 

   - Post- och telestyrelsen, 

   - Skatteverket, 

   - Skogsstyrelsen, 

   - Statens energimyndighet, 

   - Statens jordbruksverk, 

   - Statistiska centralbyrån, 

   - Strålsäkerhetsmyndigheten, 

   - Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll, 

   - Sveriges riksbank, och 

   - Transportstyrelsen. 

 

Tullverket ska på begäran 

tillhandahålla Inspektionen för 

strategiska produkter och 

Säkerhetspolisen uppgifter som 

förekommer hos Tullverket och som 

rör export av varor. 

 

I lagen (2001:185) om behandling av 

uppgifter i Tullverkets verksamhet 

finns bestämmelser om Tullverkets 

behandling av uppgifter i vissa fall. 
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MILJÖTILLSYNSFÖRORDNING (2011:13)  

 

2 kap. Fördelningen av 

tillsynsansvaret 

2 kap. Fördelningen av 

tillsynsansvaret 

28 a § I fråga om transporter av avfall 

som regleras i förordning (EG) nr 

1013/2006 har 

   1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

ansvar för tillsynen i Dalarnas, 

Gävleborgs, Jämtlands och 

Västernorrlands län, 

   2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

ansvar för tillsynen i Norrbottens och 

Västerbottens län, 

   3. Länsstyrelsen i Skåne län ansvar 

för tillsynen i Blekinge, Kalmar, 

Kronobergs och Skåne län, 

   4. Länsstyrelsen i Stockholms län 

ansvar för tillsynen i Gotlands, 

Stockholms, Södermanlands, Uppsala, 

Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län, och 

   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län ansvar för tillsynen i Hallands, 

Jönköpings, Värmlands och Västra 

Götalands län. 

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka 

med andra berörda länsstyrelser och 

med Kustbevakningen, 

Polismyndigheten och Tullverket. 

 

28 a § I fråga om transporter av avfall 

som regleras i förordning (EG) nr 

1013/2006 och andra transporter av 

avfall har 

   1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

ansvar för tillsynen i Dalarnas, 

Gävleborgs, Jämtlands och 

Västernorrlands län, 

   2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

ansvar för tillsynen i Norrbottens och 

Västerbottens län, 

   3. Länsstyrelsen i Skåne län ansvar 

för tillsynen i Blekinge, Kalmar, 

Kronobergs och Skåne län, 

   4. Länsstyrelsen i Stockholms län 

ansvar för tillsynen i Gotlands, 

Stockholms, Södermanlands, Uppsala, 

Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län, och 

   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län ansvar för tillsynen i Hallands, 

Jönköpings, Värmlands och Västra 

Götalands län. 

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka 

med andra berörda länsstyrelser och 

med Kustbevakningen, 

Polismyndigheten och Tullverket. 

 

 

AVFALLSFÖRORDNING (2020:614) 

 

5 kap. Tillstånd och anmälan 5 kap. Tillstånd och anmälan 

 
Särskilt skyltning av 

avfallstransport 

 
X § Den som utför en transport av 

avfall som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 1 § avfallsförordningen 

(2020:614) ska se till att det fordon 
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som används för transporten är försett 

med skylt som visar att fordonet 

innehåller avfall (A-skylt). En sådan 

skylt ska vara placerad väl synlig 

framtill och baktill på fordonets utsida.  

 

En A-skylt enligt första stycket ska 

vara  

1. vit och reflekterande,  

2. försedd med inskriptionen ”A” 

i svart färg med bokstavshöjd 

20 centimeter och 

bokstavsbredd 2 centimeter 

3. rektangulär, minst 40 cm bred 

och 30 cm hög.  

 

 

6 kap. Spårbarhet 6 kap. Spårbarhet 

 

Skyldighet för Naturvårdsverket att 

lämna ut uppgifter som finns i 

avfallsregistret 

Skyldighet för Naturvårdsverket att 

lämna ut uppgifter som finns i 

avfallsregistret  

17 §   Naturvårdsverket ska på begäran 

lämna ut de uppgifter ur 

avfallsregistret som behövs för tillsyn 

till 

   1. en myndighet som ansvarar för 

tillsyn i fråga om avfall, 

   2. en myndighet som ansvarar för 

tillsyn av transporter av farligt gods 

enligt förordningen (2006:311) om 

transport av farligt gods, eller 

   3. Kemikalieinspektionen. 

17 §   Naturvårdsverket ska på begäran 

lämna ut de uppgifter ur 

avfallsregistret som behövs för tillsyn, 

brottsbekämpande eller 

brottsförebyggande verksamhet till 

   1. en myndighet som ansvarar för 

tillsyn i fråga om avfall, 

   2. en myndighet som ansvarar för 

tillsyn av transporter av farligt gods 

enligt förordningen (2006:311) om 

transport av farligt gods,  

   3. Kemikalieinspektionen,   

   4. Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen och Ekobrottsmyndigheten,  

   5. Tullverket,  

   6. Kustbevakningen, eller  

   7. Skatteverket. 
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9.  Ikraftträdande 

Förslagen till ändringar i 6 kap. 17 § avfallsförordningen och 2 kap. 28 a § 

miljötillsynsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.  

 

Förslagen till ändringar i miljöbalken, tullagen och 5 kap. avfallsförordningen 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

 

Se avsnitt 7.4.1 för resonemang kring ikraftträdande. 
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Bilaga 1 problematiska avfallsslag 

BRÄNNBART AVFALL 

Importen av brännbart avfall är volymmässigt den största på importsidan i Sverige. 

Antalet överträdelsen för dessa avfallstransporter har under åren varit höga och 

spårbarheten är i många fall väldigt begränsad.   

ELUTRUSTNING  

I avfallsförordningen finns bestämmelser som innehåller kriterier för bedömningen 

av när gränsöverskridande transporter av elutrustning kan antas vara avfall. 

Elutrustning innehåller många farliga ämnen som är skadliga för miljön och även 

för människors hälsa. Bland annat hittar man skadliga ämnen som kvicksilver, 

kadmium och bly i sådana produkter. Därför är det väldigt viktigt att uttjänt 

elutrustning tas omhand på ett miljöriktigt sätt.  

KYL- OCH FRYSSKÅP  

Kyl- och frysskåp får inte innehålla köldmediet CFC (klorfluorkarboner) eller vara 

avsedda att användas med CFC. Det är alltså inte tillåtet att tömma kylmöbeln på 

CFC för att sedan exportera den. Detta gäller även om man avser att använda ett 

annat köldmedium i importlandet. Det har varit mycket vanligt med illegala 

avfallstransporter innehållande kyl- och frysskåp.  

F-GASER 

I takt med att f-gaser (fluorerade gaser) fasas ut uppstår en marknad för de 

förbjudna gaserna då kylanläggningarna där de använts finns kvar. Illegalt 

importerade f-gaser är inte ett ovanligt förekommande problem i övriga Europa. I 

Sverige är det kommunerna som utför tillsyn över den typen av anläggningar och 

vilka gaser som används. Tillsynen är mest av administrativ karaktär och det finns 

därför ingen anledning att anta att situationen med olaglig användning av förbjudna 

gaser är annorlunda i Sverige. Detta kommer över tid att leda till att de förbjudna 

gaserna hamnar i avfallsflödet.  

TEXTILIER 

Insamlade begagnade kläder och annan textil behöver sorteras för att säkerställa att 

allt är helt och rent, för att bedöma om det insamlade är i så bra befintligt skick att 

de kan återanvändas. Denna sortering behöver utföras redan i Sverige före export. 

Om begagnade kläder och annan textil transporteras utan föregående kontroll och 

sortering klassas allt innehåll i regel som avfall.  

DÄCK 

Ett däck som inte uppfyller svenska lagkrav ska anses vara ett avfall. Däcket är ett 

avfall även om det uppfyller krav i mottagarlandet. Miljöbalkens regel om omvänd 

bevisbörda innebär att om en tillsynsmyndighet bedömer ett däck som avfall, är det 

upp till exportören att bevisa motsatsen. Däck som paketeras inuti ett annat däck 

innebär en stor risk för att däcken skadas. Denna metod försvårar även tillsyn då 
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det ofta bara är det yttersta däcket som kan kontrolleras. Däck är mycket vanligt 

förekommande i illegala avfallstransporter.  

FORDON 

Gränsen mellan avfall och begagnat kan vara svår att dra, vilket försvårar för både 

myndigheter och exportörer. När det gäller begagnade varor är det bland annat 

fordon och arbetsmaskiner för reparation som står för en stor del av problematiken 

i den vanliga avfallsströmmen. Bilar och andra fordon vars livslängd är på 

upphällningen förs utomlands, ofta till mellanöstern eller Västafrika. Många av 

fordonen saknar en marknad i Sverige och borde på grund av att de är trafikfarliga 

eller på annat sätt inte godkända lämnas till en bilskrot. I den EU-gemensamma 

vägledning som tagits fram under avfallstransportförordningen listas ett antal 

kriterier som kan vägas in vid bedömningen av om ett fordon ska ses som avfall 

eller inte. En omständighet som kan vägas in är om det saknas en godkänd 

besiktning. Detta bidrar till att skapa en marknad för falska godkännanden och 

korruption inom bilprovningen. Det finns i dagsläget inget som tyder på att 

utförseln av fordon minskar och de senaste åren har bilar och bildelar blivit allt mer 

vanligt förekommande.  

BYGG OCH RIVNINGSAVFALL 

Polismyndigheten har de senaste åren upptäckt relativt stora problem med fusk vad 

gäller bygg- och rivningsavfall, avfallet tas inte om hand på korrekt vis, framförallt 

har sorteringen av bygg-och rivningsavfall inte skötts enligt bestämmelserna. Det 

har resulterat i att icke-farligt avfall blandats med farligt avfall såsom asbest, plast, 

blåbetong samt elavfall. I vissa fall har avfallet sedan exempelvis tippats illegalt, 

dumpats eller använts för anläggningsändamål. Polismyndigheten misstänker att 

det finns ett stort mörkertal när det gäller illegal hantering av bygg- och 

rivningsavfall idag. Samma problem förekommer även med förorenade 

schaktmassor, vilka många gånger inte hanteras korrekt. Även på det området finns 

det stora pengar att tjäna genom olaglig hantering av massorna.    

FLUFF ELLER SLF 

Fluff eller SLF (shredder light fraction) är en brännbar fraktion som uppstår vid 

fragmentering av metallhaltigt avfall, såsom uttjänta bilar. Avfallet är kostsamt att 

bli av med. Handel med fluff är en inkomstkälla för bolag i branschen. Handel 

i detta sammanhang innebär att verksamhetsutövare agerar mellanhand mellan 

stora aktörer på marknaden och mindre verksamhetsutövare. Mindre aktörer som 

tar emot fluffmaterial utan att vidareförädla materialet tros kunna tjäna pengar på 

att olagligen gräva ner eller dumpa fluffmaterial i strid mot gällande tillstånd. 

Fluffmaterial används även som fyllnadsmaterial i betong. Kriminella aktörer har 

tidigare varit inblandade i handel med fluff och kommer troligen vara det även i 

framtiden.  

MATFETT 

I Europa har omfattande brottslighet kopplad till tillverkning av biodiesel från 

använt matfett upptäckts. De verksamma företagen har kunnat kontrollera en stor 

del av de nationella marknaderna genom att vara priseffektiva samtidigt som de har 
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tilldelats statliga medel eftersom de minskar koldioxidutsläppen. Företagen har 

också haft affärskontakter runt om i Europa. Använt matfett bildas även i Sverige 

samtidigt som det finns ett starkt tryck från bland annat FN om att fasa ut fossila 

bränslen och det är därför inte otänkbart att denna typ av brottslighet också 

återfinns i Sverige.  

FARTYG 

Runt tusen havsgående fartyg når sin livslängd varje år. Under tiden fram till 1970-

talet skrotades fartygen huvudsakligen i Europa och USA. När miljöskyddslagarna 

skärptes började fartygsägarna istället skrota fartygen i Sydasien. Mer än 70 

procent av de äldre fartygen hamnar i Sydasien där de plockas i sär under 

rudimentära förhållanden, så kallad beaching. Fartyg från Sverige är inget 

undantag. Sverige saknar idag straffbestämmelser för beaching. Det är därför 

sannolikt att problematiken kommer att fortsätta.  

UTTJÄNTA SOLPANELER OCH VINDKRAFTVERK 

I takt med att solpaneler och vindkraftverk slutar fungera kommer dessa att behöva 

tas omhand och båda riskerar att ingå i ett illegalt avfallsflöde. Vindkraftsverkens 

vingar består av kompositmaterial som är svåra att återvinna. Det kommer därmed 

att finnas en marknad för aktörer som på ett billigt och enkelt sätt tar emot och gör 

sig av med dem. Begagnade solpaneler kommer sannolikt att ingå i det redan 

etablerade flödet av kasserad elektronik som transporteras till Västafrika. 

Begagnade solpaneler kan eventuellt komma till användning i mottagarlandet ett 

tag innan de slutar fungera. De är ett exempel på att i princip alla produkter som 

fasas ut i Sverige och som har någon form av livslängd kvar kan vara del i ett 

illegalt avfallsflöde.  

KATALYSATORER 

Avfall med högt värde riskerar också att ingå i den illegala avfallsekonomin. Till 

exempel är begagnade katalysatorer som inte är rengjorda att betrakta som farligt 

avfall. Stölder av katalysatorer är ett utbrett problem i majoriteten av 

Polismyndighetens regioner. Katalysatorer är, med rätt verktyg, lätta och snabba att 

montera ner för att sälja eller frakta ut ur landet. En begagnad katalysator kan ha ett 

värde på 200 – 4000 kr beroende på världsmarknadspriset på ädelmetaller, 

framförallt rodium. Priset i kombination med den enkla och snabba 

nedmonteringen gör att upptäcktsrisken är låg medan förtjänsterna är höga, vilket 

gör brottet attraktivt för internationella stöldligor såväl som för inhemska 

multikriminella nätverk. I många fall transporteras katalysatorer ut ur landet för 

utvinning av de ädelmetaller, bland annat palladium, platina och rodium, som finns 

i katalysatorernas partikelfilter. I andra fall säljs de till bilmekaniker på den svarta 

marknaden i Sverige och utomlands som på så sätt får en större ekonomisk 

marginal i sin verksamhet. Katalysatorer som inte är rengjorda klassificeras dock 

som farligt avfall vilket ställer särskilda krav på transportören gällande tillstånd 

och dokumentation. Med tanke på metallernas höga värde i katalysatorer kommer 

handeln med dem sannolikt att fortsätta. 

 


	Sidaor från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd handlingar 2022-06-09-2
	Sidor från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd handlingar 2022-06-09



