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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hotell Bohusgården kl. 18:30 onsdagen den 9 februari 2022  

Sammanträdet föregås av en utbildning om kommunfullmäktiges nya digitala 
mötessystem med start kl. 17:30. 

  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) till 

kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) om saknade 

underlag inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/00055  

 

3.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om utökad 

säkerhetsorganisation  
Dnr KS 2019/00744  

 

4.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00284  

 

5.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00283  

 

6.  Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel, fr.o.m. mars 2022 
Dnr KS 2021/00734  

 

7.  Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande lagstiftning, 

fr.o.m. mars 2022 
Dnr KS 2021/00735  

 

8.  Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 

hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med anledning av 

Covid-19 
Dnr KS 2022/00042  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 
Dnr KS 2021/00742  

 

10.  Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om beställning av 

övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, Halla Stenbacken 

1:89 
Dnr KS 2021/00733  

 

11.  Besvarande av revisionsrapport om förstudie avseende styrdokument  
Dnr KS 2021/00677  

 

12.  Avsägelse från Anders Andersson (SD) för uppdraget som ledamot i 

vänortskommittén  
Dnr KS 2022/00073  

 

13.  Avsägelse från Claes Dahlgren (L) för uppdraget som ledamot i barn 

och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/00085  

 

14.  Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som andre 

vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 
Dnr KS 2022/00089  

Ärendet kommer 
beredas i 
valberedningen den 
7 februari. 

15.  Avsägelse från Kenneth Engelbrektsson (S) för uppdraget som andre 

vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2022/00093  

Ärendet kommer 
beredas i 
valberedningen den 
7 februari. 

16.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2022/00001  

 

17.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Undvik förtäring av citrusfrukter med hänsyn till allergiker. 
 
Allmänheten ombeds att följa sammanträdet  endast via webbsändningen mot bakgrund av den rådande 
smittspridningen av covid-19. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 
 
Interpellationer 
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 
Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 
motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 
 
Allergi, astma, doftöverkänslighet 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 
andra starkt doftande hygienartiklar.  
Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 
Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktiges ledamöterna ombeds att iaktta de rekommendationer 
och råd från myndigheterna för att hindra smittspridning under 
sammanträdet.  
 
Ledamöter och åhörare ombeds att under sammanträdet bära munskydd i 
situationer där det kan förekomma trängsel. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00055 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
till Ingemar Samuelsson (S) om saknade underlag inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) har lämnat i en interpellation till 
kommunfullmäktiges ordförande ställt frågor om underlag för kommunfullmäktiges 
beslut om förvärv av fastigheten Anegrund 10. 

Yrkanden 

Ordförande Elving Andersson (C) föreslår att interpellationen ställs till 
kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S). 

Propositionsordningar 

Ordföranden stället proposition på sitt eget yrkande och finner kommunfullmäktige 
bifalla detsamma. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att interpellationen ska ställas till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson 
(S). 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-17 
Elving Andersson (C), Christina Nilsson (KD), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-17 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-01-18 
Ingemar Samuelsson 
David Sahlsten 
Jerker Lundin 
 
 



 
 

Kristdemokraterna, Uddevalla

Kristdemokraterna, Uddevalla 
Junogatan 3 
451 42  UDDEVALLA 

facebook.com/kduddevalla 

Interpellation 2022-01-07 
Till Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson, C 

AVSEENDE STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET 

Det har kommit till vår kännedom att det har funnits ytterligare dokument som avser Anegrund 
9 och 10 men som inte har redovisats för Kommunstyrelsen (KS) eller Kommunfullmäktige (KF) 
inför det beslut om köp som KF beslutade om 2021-10-13.  

Ett av dokumentet går under namnet ”STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET” i 
handlingen framgå att detta är en ”preliminär GRANSKNINGSVERSION - 2018-01-18 för 
granskning och inför arbetsmöte 2018-01-22”.  (bilaga)

Läser man detta dokument framgår det att sanering och upprustning av området enligt 2017 
års penningvärde kommer att kosta ca 590 miljoner kronor (delvis exklusive moms). Detta är en 
så stor summa att det måste anses påverka affären.  

Vi önskar därför att fullmäktiges ordförande svarar på följande frågor: 

a) När har denna handling diarieförts hos kommunen?

b) Varför har den inte redovisats för KS/KF?

c) Fanns detta material med som ett underlag när de olika företagen som genomförde

utvärderingarna av Anegrund 10:s värde inför KF beslutet avseende köp av fastigheten?

d) Varför fanns inte dessa underlag med i de handlingar som gick ut till fullmäktiges

ledamöter inför KF-beslutet?

e) Finns det ytterligare material som inte redovisats för KS/KF inför beslut om köp av

Anegrund 10?

David Sahlsten Jerker Lundin 

Gruppledare  Ledamot SBN 

Interpellation från KD 

https://www.facebook.com/kduddevalla


preliminär GRANSKNINGSVERSION - 2018-01-18 för granskning och inför arbetsmöte 2018-01-22/leifb

Uddevalla Kommun / Mattsson Fastigheter

STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET

Kostnadsbedömning - Markåtgärder

Upprättad av Arbetsrapport 2018-01-19

Liljewall projektstyrning

Stig Mårtensson / Leif Blomkvist

Bilaga



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Fastighetsbeteckningar respektive beteckningar använda i Åtgärdsutredningen ( Liljemark Consulting )

Kvartersbeteckningar -  underlag från Liljewall arkitekter

                   BENÄMNINGAR I KOSTNADSBEDÖMNINGEN
Situationsplanen utgår från aktuell Områdesplan

ANEGRUND 9

IMPREGNERINGS-
OMRÅDET

KAJPROMENADEN

BÅTVARVET 1

JUNOGATAN

CISTERNEN 6CISTERNEN 1

HÄSTGÄRDET 1

ANEGRUND 10

REPSLAGARE-
GATAN

OLJEOMRÅDET

BÅTOMRÅDET

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 2 
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

                   BENÄMNINGAR I KOSTNADSBEDÖMNINGEN - GATUTYPER

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 3 
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

UNDERLAG FÖR KALKYLARBETET INKL KALKYLSKISSER
Underlag är baserat på aktuell Områdesplan, utredningsskisser från Liljewall arkitekter, åtgärdsutredning upprättad av Liljemark Consulting (utkast)

avseende sanering av förorenad markmiljö, dialoger om markföroreningar med Jordnära Miljökonsult, geotekniklösningar och möjliga alternativ

med Bohusgeo, medarbetare inom Uddevalla Kommuns VA enhet samt dialoger med projektledning inom Uddevalla Kommun 

och Fastighetsägaren Mattsson Fastigheter vid genomförda projektmöten.

Kostnadsbedömningen baseras även på priskontroller med leverantörer och entreprenörer i Uddevallaområdet.

Kostnader

Kostnader i kkr i kostnadsläge december 2017 avser bedömda entreprenadkostnader inklusive entreprenörens arbetsplatsomkostnader 

och mervärdeskatt. ( Mervärdeskatt redovisas ej för Kajpromenad).

Separat redovisas utredningskostnader, projektering, projektledning, utökade miljökontroller / provtagningar och analyser av förorenad

markmiljö, byggledning, kvalitetskontroll, besiktningar, myndighetskostnader, budgetreserv ( oförutsett).

BERÄKNINGSUNDERLAGET ÄR MYCKET PRELIMINÄRT MED OMFATTANDE OCH SVÅRBEDÖMDA GEOTEKNIK- SÄTTNINGS- OCH MARKMILJÖÅTGÄRDER . 

BEDÖMNINGEN BEHÖVER BEARBETAS, FÖRDJUPAS OCH KVALITETSSÄKRAS EFTERHAND SOM PROJEKTET UTVECKLAS OCH MER UNDERLAG UPPRÄTTAS.

Index

Markåtgärder är planerad att byggstarta 2021. Index fram till byggstart ingår och är beräknad till 10%.

Index under byggtid - ingår ej.

Ingår ej

Mattsson Fastigheters rivningskostnader ingår ej - respektive ometablering, flyttning av pågående verksamheter, erforderliga provisorier - ingår ej

Fastighetsägaren Uddevalla kommuns kostnader för rivning är beräknad i kostnadsberäkning Rivning upprättad av Krohn Byggekonomen 2018-01-04

Ingår ej i denna kostnadsbedömning. Redovisas i annat sammanställning.

Kommunens / Fastighetsägarens kapitalkostnader - ingår ej.

Markförstärkning i Junogatan och Repslagaregatan - ingår ej.

Förberedelse för byggnation av idrottsområde etc och marksaneringsåtgärder inom Oljeområdet - ingår ej - mht att inga markförstärkningsåtgärder och

VA omläggningsåtgärder skall göras i Repslagaregatan. Hanteras som tillägg när mer information framkommer.

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 4 
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Anegrundet

Injekteringskostnader och olika former av tätningåtgärder runt Anegrundet - ingår ej - pga pågående utredningsarbete och ej tillräckligt kalkylunderlag.

Alternativa åtgärder kring Anegrundet redovisas senare i denna kostnadsbedömning.

Upprättande av kostnadsbedömningar

Kostnadsbedömningarna är utförda av kostnadsberäknare Stig Mårtensson under November - December 2017 och slutarbete under Januari 2018.  

Viktoria Lundborg har medverkat under avsnittet Markmiljö och Mats Falck har medverkat under avsnittet Geoteknik.

Analys och sammanställning av Leif Blomkvist. 

Denna kostnadsbedömning skall ses som inledningen till en bredare fördjupning av kommande planeringsprocess. 

Materialet och sammanfattningar i redovisade kostnadsbedömningar är preliminära och baseras på antaganden och erfarenhetsvärden

då projekteringsdokument saknas.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mattsson Fastigheter och Uddevalla Kommun äger all mark som tas i anspråk.

Mattsson Fastigheter som fastighetsägare respektive Uddevalla kommun som fastighetsägare tillför de aktuella fastigheterna / kvarteren i bef. skick.

Enligt aktuell planering gäller att ett Byggherrekonsortie skall etableras. Konsortiet skall utöver sina egna bostadsutvecklingsföretag

innehålla Uddevalla kommun och Mattsson Fastigheter som kommande parter.

KAJPROMENAD
Kajpromenden/kajkonstruktionen och tillika översvämningsskyddet är första etappen av genomförandet av Anegrundsområdet och skall vara klar 

innan bostadsbyggnaderna tas i anspråk.

I och med kommande bostadsbyggnation är kajkonstruktionen medtagen till hela sin bredd om 19 meter. Konstruktionen är delvis omarbetad och utvecklad

i förhållande till de skisser som upprättades i Förstudien.

Ett nytt förslag har upprättas baserat på att mer information om de geotekniska förutsättningarna framkommit.  

Den framtagna visualiseringen ligger till grund för kostnadsbedömningen.

I kostnadsbedömningen ingår en total längd om 600 meter = Anegrundsområdets ungefärliga längd.

Kajdelen vid Mattsson Fastigheters byggnation vid kajen ( ca 100 meter ) skall utredas vidare - då en annan geoteknisk lösning behövs vid detta avsnitt.

En fördelning av kostnader skall ske mellan Fastighetsägaren och Kommunen. Fördelning är ej medtagen i denna kostnadssammanställning.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Redovisas separat. OBS! Kvarstår dialog kring denna fördelning.

Konstruktion

Stålspont med djup 12 meter med krönbalk av platsgjuten betong stödförankrad av kajplatta av betong.  

Betongpålar med c/c 5,5 meter.

Kajplatta stödpålas med betongpålar. Bef kajkonstruktion bibehålls. Vid kommande pålning genom bef. konstruktion btg-sågas upp för ny pålslagning.

Stålsponten är stödförankrad med fyllnadsmassor av stenkross i Bäveån genom att en tryckbank anläggs.

Som synlig överliggare monteras prefabricerat väldesignat betongelement.

Stålkonsol med stålförankring inklusive trädäck monteras utmed sponten. Anpassas för montage av flytbryggor samt gång- sitt och solyta.

Trappor av trä med räcke av fz stål monteras mellan kajyta och soldäck.

Kajpromenaden förses med gångyta av betongplattor, körbara ytor av betongplattor,  miljöimpregnerad träpanel som gång- och sittytor, 

planteringsytor, avskärmningar mellan planteringsytor och gångyta med cortenstål, dubbla parkbelysningar, miljöbelysning, 

avstängningspollare, träpollare utmed kajkanten.

Dagvattenledning dras utmed bostadskvarten för anslutning vid pumpgrop i det "blågröna" stråket.

Utmed kajpromenaden utplaceras 3 st enkla, väldesignade försäljningsbyggnader / kiosker om vardera 30 kvm försedda med el, VA, rulljalusie.

Separeras i kostnadsbedömningen.

Ingår ej

Flytbryggor, utbyggnader i Bäveån / anpassning till kommande öppningsbar promenadbro samt förhöjt översvämningsskydd.

VA SYSTEM
Huvudsystemen dras i gatutyp 2 - det "blågröna" stråket. 

Tryckvattenrör med diameter 100 mm

Spillvattenrör med diameter 250 mm

Dagvattenrör med diameter 600 mm

4 stycken fördröjningsmagasin a 100 kbm / st utplaceras utmed hela längden.

Pumpstation för spill- och dagvatten placeras i anslutning till Kajpromenaden. Inkoppling österut mot bef. system i Junogatan

Befintliga VA system

Befintliga  VA system i Junogatan och Repslagaregatan är ej träpålsförstärkta. Enligt uppgift från VA handläggaren skall inga åtgärder

vidtagas i dessa gator avseende exploateringen inom Anegrundsområdet. ( dialog om detta skall föras med Geoteknikern 

som anser att dessa behöver läggas om i samband med sättningsförstärkning). Kostnader för ovanstående är ej medräknat i denna kostnadsbedömning.

VA system för det nya Anegrundsområdet förläggs och träpåls- respektive kalkpelarförstärks mot sättningar inom projektområdet.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

En befintlig VA kulvert (1200 mm) genomkorsar området och passerar strax väster om Anegrundet till utlopp i Bäveån. Denna kräver i tidigt skede 

omläggning via blågröna stråket. Omläggning planeras att genomföras i flera etapper och anslutas till nytt system.

MARKMILJÖ
Markföroreningar

Den befintliga marken har olika nivåer av markföroreningar vilket har dokumenterats genom ett konsultarbete under 2017-2018. 

Liljemark Consultning har upprättat fördjupad riskbedömning, översiktlig åtgärdsutredning samt riskvärdering för Anegrundsområdet. 

Rapporterna är i jan. 2018 i utkastform och ännu inte fastställda av myndigheten, men används som underlag för nedanstående kostnadsbedömning. 

I arbetet med denna Kostnadsbedömning har dialoger förts med markmiljökonsulten Viktoria Lundborg / Jordnära Miljökonsult /avseende 

värdering av föroreningssituationen utifrån planerad användning som kommande bostadsområde. I arbetet har antagits viss omfattning

av åtgärder och fördelning av kostnader för olika typer av förorenade massor, utifrån resultatet i Liljemarks rapporter. De miljötekniska undersökningar 

som är gjorda är generellt översiktliga och således finns osäkerheter i bedömningarna av saneringsbehov och föroreningsinnehåll i överskottsmassor. 

I kommande planeringsskede behöver fördjupade undersökningar genomföras för noggrannare kalkylnivå.

Kostnaderna för förorenad mark består av två principiellt skilda delar: SANERING respektive FÖRORENADE ÖVERSKOTTSMASSOR.

a. Sanering av mark med åtgärdsbehov avser SANERINGSSCHAKT inom områden som utifrån Liljemarks riskbedömning bedömts ha för höga 

föroreningshalter för planerad markanvändning utifrån de platsspecifika riktvärdena ( PRV alternativet)

b. Kostnad för hantering av FÖRORENADE ÖVERSKOTTSMASSOR uppkommer där anläggningsschakter görs inom områden utan ett saneringsbehov.

Detta avser massor som är förorenade men inte bedöms utgöra en oacceptabel risk i riskbedömningen. Det kan även omfatta icke upptäckta för-

oreningar.

Kostnaden för omhändertagande av förorenade (och rena) massor varierar både över tid och olika platser i landet, framförallt beroende på 

kapaciteten vid mottagningsanläggningarna. 

Sanering av massor med åtgärdsbehov

Följande områden har i Liljemarks riskbedömning och åtgärdsutredning bedömts ha ett saneringsbehov ( helt eller delvis )
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Anegrund 9, Impregneringsområdet, Båtområdet, Oljeområdet, Övrigt område inom Anegrund 10.

Kostnadsbedömningarna utgår från de mängder och antagna "placeringar" som de olika föroreningarna med ett åtgärdsbehov har inom området. 

I detta övergripande bedömningsskede är åtgärder och kostnad för förorenad markmiljö ej preciserad per kvarter eller allmänna markytor.

Denna precisering behöver göras i ett kommande skede i samband med mer detaljerade studier kring varje kvarters byggnadsomfattning.

I kostnadsbedömning för sanering ingår kostnader för transpor toch omhändertagande, länsvattenhantering, miljökontroll för de av Liljemarks

Consultning preciserade mängderna med ett direkt åtgärdsbehov.

Kostnader för schakt, omlastning och eventuell återfyllnad ingår EJ eftersom detta ingår i anläggskostnaden för kommande bostadskvarter.

Förorenade överskottsmassor

Mottagningskostnad av överskottsmassor, dvs massor som uppkommer vid anläggningsschakt och som är förorenade men som inte har ett

direkt åtgärdsbehov ingår i kostnadsbedömningen under respektive avsnitt för väg, VA osv.

Fördelningen i olika jordklasser och därmed olika omhändertagandekostnader för dessa överskottsmassor har beräknats utifrån

 tabell 2 i åtgärdsutredningen. Utgångspunkten är KM-alternativet för att få en uppskattning av fördelningen i jordklasser över KM. 

Utifrån tabell 2 i åtgärdutredningen har beräknats att ca 15 % av alla massor mellan 0-1 m djup är förorenade. Fördelningen mellan olika förorenings-

klasser antas i kostnadsbedömningen motsvara fördelningen som ansatts i tabell 2 på 0-1 m djup. Detta motsvarara följande fördelning som ansätts 

överskottsmassor: 

Utifrån tabell 2 i åtgärdsutredningen har beräknats att ca 15 % av alla massor mellan 0-1 m djup är förorenade över KM och att ca 1/3 av alla massor oavsett 

djup är förorenade. Ansätts att 25% av samtliga överskottsmassor är förorenade då merparten av dessa schakter sker på mellan 0-1 m djup. 

Fördelningen mellan olika föroreningsklasser antas i kostnadsbedömningen motsvara fördelningen som ansatts i tabell 2 på 0-1 m djup. 

Detta motsvarar följande fördelning som ansätts överskottsmassor: 

Lätt förorenade massor (KM-MKM): 38 % (170 kr/ton)

IFA-massor (MKM-FA): 58% (350 kr/m3)

Farligt Avfall (FA): 5% (500 kr/m3)
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ett medelvärde för omhändertagande av förorenade överskottsmassor (ca 25% av totala mängden) utifrån ovanstående procentuella fördelning 

samt deponikostnad enligt uppgifter från Ragnsell och RGSNordic: 285 kr/ton = 500 kr/m3

Kostnaden för saneringsanmälan, kompletterande provtagning, miljökontroll och slutrapport avseende denna del antas ingå i det 

generella projektpåslaget på 5%.

Kostnad för hantering eller rening av schakt- och länsvatten är mycket svår att uppskatta eftersom mängden schaktvatten samt dess 

föroreningsinnehåll  är mycket osäkert. I detta fall har kostnaden antagits vara 10 % av uppskattad deponeringskostnad.

Den erforderliga hanteringen av överskottsmassor inom respektive kommande bostadskvarter är ej medtagen utan skall preciseras i samverkan  

mellan fastighetsägaren Mattsson Fastigheter / Uddevalla Kommun och Byggherrekonsortiet vid kommande detaljplane- och projekteringsarbete.

Genomförandet kräver tät dialog med Samhällsbyggnad - Miljö - och Hälsa avseende anmälan och miljökontroller ( anmälan om schakt i 

förorenade massor,  anmälan om återanvändning av massor i byggprojekt, kontroll av föroreningshalter i överskottsmassor mm och slutrapport ).

Alla utredningsåtgärder skall säkra miljöriktig och hållbar hantering i samarbete med berörda myndigheter.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSBEDÖMNINGAR UPPDELADE PER STÖRRE OMRÅDE / AKTIVITET

KAJPROMENAD

Kalkylunderlag av kajkonstr. uppr av Bohusgeo / Mats Falck gemensamt med Stig Mårtensson

Visualisering av Kajpromenaden upprättad av Liljewall ark

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 10 
 

PRELIMINÄR /GRANSKNINGSKOPIA/ ARBETSRAPPORT 2018-01-19



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KAJPROMENAD

SPONT modul längd delsumma a pris/m2 SUMMA

Räknad per "modul" som är 5,5 meter 5,5 12 66 3000 198000

Kajens djup = 19 meter mellan fastighet - kajkant

Spontlängd = 12 meter

med stålprofil baksida/etapper/flera etableringstillfällen

STENSTÖD - MAKADAMFYLLNING I BÄVEÅN modul m3 delsumma a pris/m3 SUMMA

Räknad per "modul" som är 5,5 meter 5,5 40 220 400 88000

PÅLNING antal pålar längd Kr/lpm SUMMA

Pållängd 35 meter 5 35 650 113750

UPPJUSTERING AV BEF KAJ FÖR FORMNING OCH GJUTNING modul djup m2 a pris/m2 SUMMA

5,5 19 105 300 31350

ARMERING AV BETONGPLATTAN KG a pris/kg SUMMA

2600 13 33800

Arbetskostnad KG tim a pris/timl SUMMA

2600 0,03 78 425 33150

BETONGPLATTA t apris/m3 SUMMA

tjocklek 300 mm

Modulen 5,5 x 19 meter = 105 kvm 105 0,3 32 1400 44100

Arbetskostnad / modul gjutning 26 timmar tim apris/t SUMMA

26 425 11050

VÄG Modul meter djup ytsk/m2 SUMMA
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Grus, AG asfalt, justering, körbara plattor 5,5 10 55 1000 55000

TRÄDÄCK Modul SUMMA

Resterande yta 19 meter ./. Väg bredd = 7 . Plantering 2 meter 5,5 7 39 1000 38500

PLANTERING Modul SUMMA

Träd, buskplantering, matjord, cortenplåt/kant 5,5 2 11 x 25000

NEDRE TRÄDÄCK - STÅLKONSOL, TRAPPA, TRAPPRÄCKE VFC SUMMA

50000

BETONG - KRÖNBALK SPONT - PREFAB Modul a pris/lpm SUMMA

5,5 10000 55000

PARKBELYSNING Modul apris/st SUMMA

Stolpar cc 25 meter / dubbla LED 5,5 11000

a pris / armatur inkl kabeldragning och montage = 25000

MILJÖBELYSNING Modul SUMMA

Utmed stolpar vid kajkant, strålkastare, ledmiljö 5000

TRAPPOR MELLAN KAJ OCH NEDRE GÅNGDÄCK SUMMA

antaget pris 25.000/st / 20 meter X 7000

SUMMA / MODUL 799700

Arbetsplatsomkostnader 30% 239910
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SUMMA 1039610

Ändring av modulmåttet 5,5 till löpmeterpris Lpm 189020

ENTREPRENADKOSTNAD lpm lpm kost SUMMA

Antagen totallängd på hela Kajpromenaden inom Anegrundsområdet 600 189020 113 412 000 kr    

BUDGETRESERV - OSÄKERHET I SAMBAND MED ARBETE I VATTEN

20% av entreprenadkostnaden 20% 22 682 400 kr      

SUMMA ENTREPRENAD 136 094 400 kr    

TILLKOMMER ALLMÄNNA PROJEKTKOSTNADER ENLIGT NEDAN

%

a. utredningsarbete 1

b. projektering 10

c. Byggledning, utökade miljökontroller, kvalitetskontroll, besiktningar 5

d. Myndighetskostnader 1

e. Projektledning ( Uddevalla kommun / Mattsson fastigheter / externa resurser ) 5

f. oförutsett ( budgetreserv) 15

f. mervärdeskatt 0 Ej momssatt - utförs av kommunen

DELSUMMA 37

Antagen byggstart 2021: Index till byggstart från 2018, 2019, 2020 är antagen till 10% 10
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

TILLKOMMER TOTALT 47 %

TOTAL PROJEKTKOSTNAD - SAMMANSTÄLLNING
( exkl kapitalkostnader ). ENTREPRENADKOSTN. INKL BUDGETRESERV 136 094 400 kr    

exkl mvs - i denna entreprenad + 47% allm projektkostnader ALLMÄNNA PROJEKTKOSTNADER INKL INDEX 63 964 368 kr      

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 1 200 058 768 kr    

Tillkommer 3 st försäljningskiosker med antaget totalpris 500 kkr/st 1 500 000 kr        

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 201 558 768 kr 

SAMMANFATTNING KAJPROMENAD ANEGRUND Säg: 202 msek projektkostnad exkl mvs

VÄGAR INOM ANEGRUNDSOMRÅDET
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

lägg in planer och sektioner på de 

VÄGTYP 1

Gata typ 
1X
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Kvartersgata - 16, 5 meter bred

2 meter från vardera fasad = gångyta med betongplattor

Planteringsyta med träd på vardera sidan om 5,5 meter köryta. Kantsten

Köryta med beläggning av asfalt

Enkel vägbelysning c/c 25 meter

Kalkylunderlag upprättat gemensamt av Bohusgeo/ Mats Falck  och Stig Mårtensson

TYPVÄGSEKTION - UPPBYGGNAD VÄGSEKTION VÄGTYP 1
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 1 Modul 50 lpm a-pris SUMMA
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Schakt av bef massor, bef gator, p-ytor mm t = 600 (= 16,6 breddx50lpm=825m2x0,6) m3 500 m3 200 100000

Väguppbyggnad

Förstärkningslager m3 300 190 57000

Bärlager 300 75 22500

Beläggning med provisorisk AG 300 150 45000

Toppbeläggning med asfalt 80 kg 300 200 60000

Kantsten lpm 100 750 75000

Trädplantering st 4 10000 40000

Matjord m3 150 550 82500

Belysning 2 25000 50000

VA GATA INKL SCHAKTER ( ENLIGT SEPARAT DETALJKALKYL) detaljkalkyl 50 19000 950000

Tryckvattenrör med diameter 100 mm

Spillvattenrör med diameter 250 mm st

Dagvattenrör med diameter 600 mm

Gårdsbrunnar

Nedstigningsbrunn

1482000

SUMMA

Omräkning från modul till löpmeter blir: 29640 per /lpm 747 22 141 080 kr      

TOTAL VÄGTYP 1

Antag snitthöjd i området är 1.2 m

Höjning till ny marknivå 2,0

EXTRA UPPFYLLNAD 

747 lpm gata X 16,5 meters bredd 747 16,5 12325,5

Volym *0,8 - höjning 0,8 9860,4

a pris m3 450

SUMMA VÄGTYP 1 uppfyllnad 4 437 180 kr        
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

MARKMILJÖ MODUL 50 M

VÄGTYP 1 m3 124 500 61875

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 495 100 49500

Transport överskottsmassor 6188

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 117563

SUMMA MODUL 50 METER 1756384

Modulkostnad på 50 meter /50 * 747

VA GATOR alla ytor

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 1750 500 875000

Transport överskottsmassor m3 7000 100 700000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 87500

SUMMA HELHET 1662500

SUMMA MARKMILJÖ 3418884

DELSUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 29 997 144 kr   

ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 30% 8 999 143 kr      

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 38 996 287 kr   

Säg vägtyp 1 = 39 msek = ENTREPRENADKOSTNAD

VÄGTYP 1X Modul 50 lpm
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Del av vägtyp 2 - som förbinder vägtyp 1 över det blågröna stråket - 125 meter

Schakt av bef massor, bef gator, p-ytor mm t = 600 (= 16,6 breddx50lpm=825m2x0,6) m3 500 m3 200 100000

Vägavsnitt med Körbara betongplattor

Förstärkningslager m3 300 190 57000

Bärlager 300 75 22500

Betongplattor som är körbara 300 750 225000

Kantsten lpm 100 750 75000

Trädplantering st 4 10000 40000

Matjord m3 150 550 82500

Belysning 2 25000 50000

VA GATA INKL SCHAKTER ( ENLIGT SEPARAT DETALJKALKYL)

Tryckvattenrör med diameter 100 mm detaljkalkyl 50 19000 950000

Spillvattenrör med diameter 250 mm

Dagvattenrör med diameter 600 mm

Gårdsbrunnar

Nedstigningsbrunn

DELSUMMA 1 602 000 kr        

LPM 125 1602000

SUMMA A PRIS/METER 32040 4 005 000 kr        

EXTRA UPPFYLLNAD 

125 lpm gata X 16,5 meters bredd

125 16,5 2062,5

Volym *0,8 - höjning

0,8 1650

a pris m3 450 742500
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

MARKMILJÖ
VÄGTYP 1x MODUL 50 M

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 124 500 61875

Transport överskottsmassor m3 495 100 49500

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 6188

SUMMA MODUL 50 METER 117563

Modulkostnad på 50 meter /50 * 125 293906

VA GATOR alla ytor

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 500 500 250000

Transport överskottsmassor m3 1200 100 120000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 25000

SUMMA HELHET 395000

SUMMA MARKMILJÖ 688 906 kr               

DELSUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 5 436 406 kr         

ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 1 630 922 kr         

7 067 328 kr        

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD

SÄG VÄGTYP 1X = 7 msek = ENTREPRENADKOSTNAD

FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X GENOMFÖRS MED TRÄPÅLNING RESPEKTIVE KC- ( KALKCEMENT) PELARE
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

I PROJEKTET HAR UPPSKATTAS ATT 50% AV YTAN = DEN MOT KAJPROMENADEN GENOMFÖRS MED FÖRSTÄRKNINGSPÅLAR AV TRÄ.

RESTERANDE YTA MED KC PELARE

Aktuell yta 12325 m2

Väg 1 = 747 * 16,5 meters bredd 2060 m2

Vägtyp 1x = 125 * 16,5 meters bredd

m2

TRÄPÅLNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X

Täckning av påle = 1,44/m2 6162,5 1,44 4279,5

Väg 1 = 747 * 16,5 meter dividerad med 2 1030 1,44 715,3

 Vägtyp 1 x = 125 * 16.5 4994,8

SUMMA ANTAL PÅLAR

SÄG 5000 PÅLAR SAMT 10% SPILL = 5500 PÅLAR

Antal pålar

st 5500

SUMMA LÖPMETER PÅLE lpm 18,6

102300

ANTAG 250 kr / lpm påle kr 250 25575000

ENTREPRENADKOSTNAD 1 25575000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR

10%

DELSUMMA 1 2557500

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 28 132 500 kr          

Pålning och förstärkning samt omläggning av Junogatan och Repslagaregatan ingår EJ.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KC-FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X

Vägtyp 1 = 747 * 16,5 meter dividerad med 2 6162 1,44

 Vägtyp 1 x = 125 * 16.5 1030 1,44

Yta 7192 m2

KOSTNAD FÖR KC FÖRSTÄRKNING / m2 1600 KR/M2

snittlängd 20 meter st 5500

ENTREPRENADKOSTNAD 1 11507200

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 1150720

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 12 657 920 kr          

KC-FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 2

Vägtyp 2 = 420 METER Bredd 12 meter 5040 m2

KOSTNAD FÖR KC FÖRSTÄRKNING/ M2 1600 KR/m2

snittlängd 20 meter st 5500

ENTREPRENADKOSTNAD 1 8064000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 806400
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 8 870 400 kr            

KC FÖRSTÄRKNING INOM KVARTER 3 OCH 4

Berörd yta 6700 m2

Kostnad per kvm 1600 kr

Snittlängd 23 meter

ENTREPRENADKOSTNAD 1 10720000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 1072000

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 11 792 000 kr          

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD FÖR PÅLNING OCH KC FÖRSTÄRKNING

INOM VÄGTYP 1, VÄGTYP 1X, VÄGTYP 2 SAMT INOM KVARTER 3 OCH 4 61 452 820 kr          

SÄG PÅLNINGSFÖRSTÄRKNINGAR= 62 MSEK = ENTREPRENADKOSTNAD
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 2

VÄGTYP 2
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ett " blågrönt" promenadstråk som är den genomgående pulsen i området

37 meter bred gata med 2 meter grönyta utmed fasad, 6 meter plattläggning som 

promenad och GC stråk

21 meter blågrönt stråk med bryggor på stolpverk, soffor, dagvattenhantering

plantering, träd mm

Dubbel parkbelysning c/c 25 meter

Väglängd = 420 meter mängd a pris

Väguppbyggnad

Schakt 0,6 m3 2220 300 666000

2 x Körbara plattor med bredd 6 meter m2 1200 800 960000

Förstärkningslager 0,35 m2 420 160 67200

Bärlager 0,15 m2 420 100 42000

Sättsand 0,05 m2 420 70 29400

Plantering matjord m3 240 160 38400

Växter 240 200 48000

Grönyta

Buskar, träd, m2 2100 50 105000

Matjord m3 2100 120 252000

VA modul / 100 meter

schakt m3 500 200 100000

återfyllnad m3 500 400 200000

ledning lpm 100 1500 150000

ledningsbädd lpm 100 500 50000

kupolbrunnar st 4 7000 28000

Fördröjningsmagasin med vardera 100 m3 st 4 50000 200000

SUMMA / 100 meter 2936000
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Omändring från 100 meter till lpm 29360

Grönyta lpm 420 29360 12331200

Gångbryggor lpm 185 10000 1850000

Belysning st 12 25000 300000

SUMMA 14481200

Pumpstation

Pumpstation inkl ledningsdragning till kommunens inkopplingspunkt Junogatan x 4800000

Provisorier

Åtgärder i samband med flyttning av befintlig dagvattenledning x 500000

MARKMILJÖ

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 278 500 138750

Transport överskottsmassor m3 1110 100 111000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 10500

DELSUMMA 260250

DELSUMMA MODUL 50 METER/50*420 omräknat till lpm 2186100

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 125 500 62500

Transport överskottsmassor m3 500 100 50000

Länsvattenhantering ansätts till 20% av deponeringskostnaden 12500

125000

SUMMA MODUL 50 METER /50*420 1050000

SUMMA 23 017 300 kr      

Lekplatser, soffor mm inom grönytan 2 000 000 kr        
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

DELSUMMA 25 017 300 kr      

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 7 505 190 kr         

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 32 522 490 kr      

Säg 33 msek för Vägtyp 2 inkl grönstråk, gångbryggor, lekplatser, VA, fördröjningsmagasin

ENTREPRENADKOSTNAD

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 29 
 

PRELIMINÄR /GRANSKNINGSKOPIA/ ARBETSRAPPORT 2018-01-19



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

OBS! reducerad omfattning av åtgärder - se nedanstående text
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 3 OCH 4 JUNOGATAN OCH REPSLAGAREGATAN

Befintlig väg. Inga VA åtgärder, pålning eller länkplattor

Utmed fasad läggs 5 meter gångbaneplattor för promenad/Cykel

2 meter för plantering och kantsten

6,5 meter gata - som åtgärdas med ny asfalttoppbeläggning.

endast åtgärder och plantering på ena sidan av gatan ingår.

Enkel vägbelysning c/c 25 meter

Dagvattenhantering - se separat rubrik

Väglängd = 660 meter mängd a pris

Väguppbyggnad

Schakt 0,4 m3 1860 300 558000

Plattor med bredd 5 meter m2 3300 700 2310000

Förstärkningslager 0,20 m2 3300 100 330000

Bärlager 0,10 m2 3300 70 231000

Sättsand 0,05 m2 3300 70 231000

Plantering matjord m3 530 180 95400

Växter m2 530 600 318000

Kantsten betong lpm 660 500 330000

Kansten granit lpm 660 750 495000

Reparation av bef asfalt m2 4600 200 920000

Belysning 30 25000 750000

MARKMILJÖ

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 462 500 231000

Transport överskottsmassor m3 1848 100 184800

Länsvattenhantering antas ej behövas då ingen djupare schakt görs

DELSUMMA 6984200

Arbetsplatsomkostnader 10% 698420

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 7 682 620 kr        
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Säg 7,7 msek för vägarna Junogatan och Repslagaregatan som entreprenadkostnad

OMLÄGGNING AV BEFINTLIG VA LEDNING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET

Befintlig dagvattenledning är med diameter 1200 mm

Omläggs i flera etapper

Modul per meter

m3 kr/m3

Ny ledning - schaktning m3 7 200 1400

Borttransport 7 150 1050

Läggning VA lpm 2000

Återfyllnad med nya massor 6 450 2700

DELSUMMA per lpm 7150

Ledningslängd cirka 450 meter 450 3217500

Arbetsplatskostnader 30% 965250

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 4 182 750 kr        

Säg 4,2 mkr för omläggning av VA ledning Entreprenadkostnad
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SANERING AV FÖRORENAD MARK MED  ÅTGÄRDSBEHOV

Kostnadsberäkningen för sanering av förorenad mark där det föreligger ett åtgärdsbehov baseras på Liljemarks riskbedömning och åtgärdsutredning. 

Följande ingår i kalkylen, se även bilaga 2 i åtgärdsutredningen:

Förberedelser till sanering: kompletterande undersökning, projektering av åtgärden, upprättande av anmälan enligt 28§ inklusive miljökontroll-program

Transport, avfallsmottagning, länsvattenhantering, miljökontroll vid sanering inklusive redovisning.  

Schakt har inte tagits med i kalkylen då det bedöms att detta ingår i den kalkyl som görs för kvartersmark separat. Riskerar annars räknas 

dubbelt. Däremot ryms ev extrakostnad för schaktning i föroreningar, dsv om schaktning behöer ske extra försiktigt eller om det blir väntetid pga

provtagning. Se vidare s 18-19 i Liljemarks åtgärdsutredning. 

Vidare ingår ej heller följande: Ersättningsmassor eller transport av dessa då det bedömts att en stor del av de urschaktade områdena utgörs av husgrunder. 

Tillfällig lagring, rivning och borttransport av asfalt, rivning av ledningar, röjning av markyta, rivning av hus och annat som bedöms ingå i övriga byggkostnader

" Saneringskostnaden för de olika alternativen är 20-50 msek för PRV alternativet respektive 30-70 msek för KM alternativet. I dessa kostnader

ingår inte schaktning och återfyllning. I kostnaderna ingår inte heller omhändertagande av övrig överskottsmassor som kommer att genereras 

i projektet." Enligt tabell 16 redovisas en osäkerhet mellan 30-70% mellan de olika delområdena.

SAMMANFATTNING

Enligt tabell 1 och bilaga 2 i åtgärdsutredningen (PRV alternativet) skall sammantaget 36.700 m3 hanteras och åtgärdas.

Detta motsvarar ungefär ett medelvärde av ovanstående av åtgärdsutredningens kostnadsuppskattning. 

OBS! Omhändertagandekostnad av förorenade överskottsmassor inom Kvartersmark ingår ej!

Anegrund 9 3 618 890             

Impregneringsområdet 13 425 500           

Båtområdet 2 498 100             

Oljeområdet 6 495 200             

Övriga området 5 056 700             

Schakt + återfyllnadsmassor + transport där sanering behöver ske djupare

än anläggningsschakten under vägar och grönstråket m3 5000 300 1 500 000             

transport inkl transport
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

DELSUMMA 32 594 390           

Arbetsplatsomkostnader 10% 3 259 439          

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD SANERING 35 853 829 kr      

Säg 36 msek för markmiljö, sanering
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

ANEGRUNDET - ALTERNATIV UTFORMNING

ANEGRUNDET - ALTERNATIV UTFORMNING

Under pågående utredningsarbete har framkommit en större osäkerhet kring utförandet runt ”själva Anegrundet” – kvarter 17.

Detta är föranlett av utredningar kring grundvattentrycknivån i friktionslagret. Se separat utredningar.

Det finns en hydraulisk kontakt mellan friktionsjordslagret och Bäveån. Frågeställningen är hur mycket vatten som vid högvatten kan läcka in

 i området genom detta friktionsjordslager i anslutning mot berg.

Själva översvämningsskyddet ska byggas för att hindra översvämning från Bäveån. Samtidigt kommer dagvatten som bildas i och uppströms 

området att behöva pumpas ut till Bäveån. Härutöver kommer det grundvatten som strömmar in via  friktionslagret att behöva pumpas ut

 tillsammans med övrigt dagvatten på området.

spont runt 
Anegrundet
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ovanstående och nedanstående skisser är alternativa förslag på planutformning och tänkt dragning av ny spont. Under bearbetning.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSBEDÖMNING

Den föreslagna spontlösningen som finns redovisad i ovanstående material - baserad på aktuell Områdesplan - är att betrakta som en riskkonstruktion

enligt samstämmiga bedömningar från geotekniker och hydrogeolog - med avseende på vattenuppträngning. En injektering av berget och 

fyllnadsmassorna kan vara en möjlig lösning.  Funktionen och kostnaden för injektering är svårbedömd. En vidare utredning krävs för att kunna prissätta detta.

Denna del ingår ej kostnadsbedömning.

Parallellt med pågående utredningsarbete har därför upprättats alternativa idéförslag till förändrad planstruktur och flyttning av spontläget.

Ovanstående skisser redovisar ett förslag där en "dubbelspont slås runt berget - grundet och en vattenkanal anläggs.

Vidare utredningar kommer att genomföras under våren 2018.

Omfattning spont ingår med dubbel längd runt hela Anegrundet samt koppling till Bävenån. Sponten förses med miljömässig inklädnad av trä

sittbryggor i olika höjder, möjligheter till förtöjning av småbåtar samt toppbeläggning av sponten med prefabricerad betongelement. Två st slussportar anordnas. Markytor runt byggnationen ingår i kvartersmarkens ytskikt och kostnad.

En mycket översiktlig bedömning av detta förslag innebär en tillkommande entreprenadkostnad på 28 msek dvs 63 msek = projektkostnad
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSSAMMANFATTNING ENTREPRENAD- OCH TOTAL PROJEKTKOSTNAD

KAJPROMENAD ANEGRUND = ENTREPRENADKOSTNAD 136 094 400 kr 

DELPROJEKTKOSTNAD 200 058 768 kr 

Kioskbyggnader mm 1 500 000 kr      
PROJEKTKOSTNAD EXKLUSIVE MVS 201 558 768 kr 

Vägtyp 1 = ENTREPRENADKOSTNAD     38 996 287 kr 

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS     67 073 613 kr 

VÄGTYP 1X = ENTREPRENADKOSTNAD 7 067 328 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 12 155 804 kr   

PÅLNINGSFÖRSTÄRKNINGAR = ENTREPRENADKOSTNAD 61 452 820 kr    

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 105 698 850 kr 

VÄGTYP2 INKL GRÖNSTRÅK, GÅNGBRYGGOR, LEKPLATSER, VA, FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

ENTREPRENADKOSTNAD 32 522 490 kr    

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 55 938 683 kr   

VÄGARNA JUNOGATAN OCH REPSLAGAREGATAN - ENTREPRENADKOSTNAD 7 682 620 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 13 214 106 kr   

OMLÄGGNING AV BEFINTLIG VA LEDNING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET - ENTREPRENADKOSTNAD 4 182 750 kr        

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 7 194 330 kr      

MARKMILJÖ - ENTREPRENADKOSTNADER 35 853 829 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 61 668 586 kr   
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 524 502 741 kr    

Säg 525 msek projektkostnad för hela projektet exklusive schakt inom kvartersmark.

Mvs ingår ej för kajpromenad. Mvs ingår för övriga delar

TILLKOMMER:

ALTERNATIV UTFORMNING KRING ANEGRUNDET cirka 63 000 000 kr      

SUMMA 587 502 741 kr 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 2 INKL KAJPROMENAD OCH ANEGRUNDSÅTGÄRDER cirka 590 msek
Mvs ingår ej för kajpromenad. Mvs ingår för övriga delar
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00744 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
utökad säkerhetsorganisation  

Sammanfattning 

Den 15 september 2019 inkom en motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin med 
förslaget att utöka Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation. Motionärerna framställer 
att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation, vid tidpunkter av författande av motion, 
bestod av enbart säkerhetschefen. I motionen drar de paralleller till Trollhättan som vid 
tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad med tre heltidsanställda samt 
Vänersborg och Orust kommun med två vardera i sin respektive kommunala 
säkerhetsorganisation. Avslutningsvis åsyftade motionärerna att säkerhet och trygghet 
inte uppfattas som en prioriterad fråga i den kommunpolitik som utövas i Uddevalla 
kommun och yrkade på att utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre 
heltidsanställda. Kommunfullmäktige beslutade 9 oktober 2019 att remittera motionen 
till kommunstyrelsen. 
 
Uddevalla kommun har sedan januari 2021 en enhet dedikerad till att ansvara för den 
kommunövergripande samordningen för trygghet, krisberedskap, säkerhetsskydd samt 
informationssäkerhet: Enheten för trygghet och samhällsskydd. I skrivande stund, januari 
2022, består enheten utav sex heltidsanställda.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD)  
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-10-09 § 256  
  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Säkerhetssamordnare Fredrik Olsson 
Telefon 0522-69 60 51 
fredrik.c.olsson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om ut-

ökad säkerhetsorganisation  

Sammanfattning 

Den 15 september 2019 inkom en motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin med 
förslaget att utöka Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation. Motionärerna framställer 
att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation, vid tidpunkter av författande av motion, 
bestod av enbart säkerhetschefen. I motionen drar de paralleller till Trollhättan som vid 
tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad med tre heltidsanställda samt Vänersborg 
och Orust kommun med två vardera i sin respektive kommunala säkerhetsorganisation. 
Avslutningsvis åsyftade motionärerna att säkerhet och trygghet inte uppfattas som en pri-
oriterad fråga i den kommunpolitik som utövas i Uddevalla kommun och yrkade på att 
utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre heltidsanställda. Kommunfullmäk-
tige beslutade 9 oktober 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Uddevalla kommun har sedan januari 2021 en enhet dedikerad till att ansvara för den 
kommunövergripande samordningen för trygghet, krisberedskap, säkerhetsskydd samt 
informationssäkerhet: Enheten för trygghet och samhällsskydd. I skrivande stund, januari 
2022, består enheten utav sex heltidsanställda.   

Beslutsunderlag 

Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) om utökad säkerhetsorgani-
sation. 
 
Protokollsutdrag 2019-10-09 § 256 Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibb-
lin (SD) om utökad säkerhetsorganisation. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att med ovan anse motionen besvarad. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
En motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin inkom den 15 september 2019 med 
förslaget att utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre heltidsanställda. Mot-
ionärerna drog jämförelser mellan Uddevallas säkerhetsorganisation till angränsade kom-
muner, såsom Trollhättan som vid tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad som 
hade tre heltidsanställda samt Vänersborg och Orust kommun med två heltidsanställda 
vardera. Vid motionens utformande bestod kommunens säkerhetsorganisation av en hel-
tidsanställd, Uddevalla kommuns säkerhetschef. Det fattades beslut i kommunfullmäk-
tige den 9 oktober 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin har säkerhetsarbetet inom Uddevalla 
kommun koncentrerats till att hantera pandemins inverkan och konsekvenser på samhället 
och medborgarna i kommunen. Detta har medfört, bland annat, att besvarande av mot-
ioner blivit fördröjda. 
 
Organisation 
Uddevalla kommun har sedan januari 2021 inrättat en enhet, Enheten för trygghet och 
samhällsskydd, med syfte att arbeta gentemot trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i 
kommunen och samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet på både operativ 
och strategisk nivå i enlighet med kommunens geografiska områdesansvar. Enheten för 
trygghet och samhällsskydd är placerad under kommunledningskontoret och rapporterar 
till kommundirektören. När enheten inrättades i början av 2021 bestod den då utav tre 
heltidsanställda, men har under hösten 2021 fortsatt att växa till att i skrivande stund bestå 
av sex personer: 
 

- En säkerhetschef (enhetschef), tillika kommunens säkerhetsskyddschef. 
- Tre säkerhetssamordnare med olika inriktningar: 

o Krisberedskap och civilt försvar.  
o Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. 
o Informationssäkerhet samt bistår med utredningar gentemot ovanståendes 

respektive uppdrag. 
- Ett dataskyddsombud. 
- En med dedikerad utredningskapacitet. 

 
I anslutning till kommunens arbete med krisberedskap, i huvudsak spåret med signal-
skydd, tillhandahåller Uddevalla kommun kryptografiska metoder för att säkra kommu-
nikation till utomstående aktörer i samband med försändelser av säkerhetskänslig inform-
ation. Funktionen som biträdande signalskyddschef har utsetts till den nuvarande säker-
hetssamordnaren med inriktning krisberedskap och civilt försvar. Förevarande funktion 
har i sitt ansvarsområde att leda och samordna signalskyddsarbetet och dess organisation. 
Den ordinarie signalskyddschefsfunktionen tillhandahålls av Länsstyrelsen Västra Göta-
land.  
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Verksamhetsområden 
Enheten för trygghet och samhällsskydd har fyra ansvarsområden: Säkerhetsskydd, sam-
hällstrygghet, krisberedskap och civilt försvar samt verksamhetsskydd. Varav var och en 
av dessa ansvarsområden kommer att kortfattats behandlas nedan. 
 

- Säkerhetsskydd 
Under hösten 2021 har enheten ansvarat för upprättandet och författandet av Uddevalla 
kommuns säkerhetsskyddsstrategi och respektive säkerhetsskyddsanalys av samtliga för-
valtningar inom Uddevalla kommun, utvalda delar av Uddevalla Utvecklings AB samt en 
privat aktör utefter särskilt intresse. Förevarande strategi antogs den 7 december 2021 
(Dnr. 2021/00716). Säkerhetsskydd innefattar även säkerhetskontroll av anställda samt 
hantering av antagonistiska hot mot objekt eller människor, för att nämna några exempel. 
Enheten för trygghet och samhällsskydd kommer att från och med i januari 2022 att an-
svara för kommunens övergripande samordning av informationssäkerhet. 
 

- Samhällstrygghet 
Enheten för trygghet och samhällsskydd ansvarar för att samordna arbetet med den of-
fentliga tryggheten i Uddevalla. I skrivande stund pågår en driftsättningsperiod för IT-
systemet EMBRACE Safety i syfte att etablera en systematisk kartläggning över otrygg-
hetsskapande incidenter som inträffar i kommunen. Genom förevarande informationssy-
stem kan enheten metodiskt etablera insatser med förmåga att mäta effekten och nyttan 
av dessa. Enheten fungerar bland annat som sammankallande i projektet grannsamverkan 
och bistår med information och material, såsom skyltar och broschyrer, samt samordnar 
projektet trygga trappan som genomförs av Uddevallahem, Polismyndigheten samt pri-
vata bostadsaktörer i Uddevalla.  
 

- Krisberedskap och civilt försvar 
Enheten för trygghet och samhällsskydd samordnar kommunens krisberedskap och civila 
försvar. Inom området ansvarar enheten för kommunens signalskyddsorganisation och 
kontinuerliga arbete med att skicka information med kryptografiska funktioner. Under 
hösten 2021 har enheten arbetat för att arbeta fram det arbete inom krisberedskap som har 
blivit indirekt försenat av hanteringen av covid-19. Kommunens risk- och sårbarhetsana-
lys (Dnr. 2021/00610), krisplan (Dnr. 2021/00611) och plan för extraordinära händelser 
(2021/00612) för mandatperioden 2018–2022 har blivit upprättade och antagna under 
hösten 2021. Planernas upprättande har blivit kraftigt försenad med anledning av den på-
gående covid-19-pandemin och hanteringen av denna.  
 

- Verksamhetsskydd 
Slutligen arbetar Enheten för trygghet och samhällsskydd med skydd, bevakning och till-
trädesskydd. Förevarande avser ett förebyggande arbete mot skador, försäkringsskydd, 
att kommunens larm håller en hög standard, kamerabevakning samt att tillhandahålla ett 
kontinuerligt stöd till de ordningsvakter och väktare som anlitas av kommunen.  
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Malin Krantz Fredrik Olsson 
Kommundirektör Säkerhetssamordnare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionärerna 
Handläggare 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-10-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2019/00744  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 
utökad säkerhetsorganisation  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-10-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-10-15 
Förslagsställaren 



2019-09-15

*ur*
Motion - Utökad säkerhetsorganisation

En av Sverigedemokraternas mest angelägna prioriteringar är att våra kommuninvånare alltid ska
kunna känna sig säkra. Kvinnor ska våga gå hem ifrån stadens krogar utan att behöva oroa sig för
sexuella övergrepp, unga ska kunna gå hem från skolan utan att behöva oroa sig för att bli rånade,
gamla ska kunna öppna sin dörr utan att oroa sig för att en främling tränger sig in i deras hem.
Det allmänna rummet ska vara ett komplement till det privata hemmef inte ett privilegium för de
som/ genom att sprida rädsla, håller andra inomhus.

För att säkerhets- och trygghetsperspektivet på riktigt skall kunna genomsyra den kommunala
servicen valde vi i vår kommunala budgetmotion kraftigt utöka kommunens säkerhetsorganisation så

att den fick ekonomiska och personella resurser lika Trollhättans stad. Att Sverigedemokraternas
budgetmotion föll gör inte frågan om kommuninvånarnas trygghet mindre angelägen.

I dagsläget utgörs Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation av säkerhetschefen personifierad.
Detta skall jämföras med att närliggande större grannkommuner har minst 2 anställda i sin
säkerhetsorganisation. Trollhättan stad har 7 heltidsanställda, Vänersborgs kommun har 2
heltidsanställda, Orust kommun har 2 heltidsanställda och Strömstad kommun har 3 heltidsanställda.

Utöver ovanstående jämförelse av resurser mellan ovanstående kommuner så finns det också en
skillnad i arbetsuppgifter. Vår säkerhetsansvarige ansvarar nämligen också för drift av den
brottsförebyggande verksamheten. Hur duktigt och drivande vår säkerhetschef än må vara är han till
syven och sist blott en person.

Omvärldsbevakningen skvallrar om att säkerhet och trygghet inte är en prioriterad fråga i Uddevallas
kommunpolitik och resultatet tar vi fortlöpande del av genom rubrikerna i nyhetsflödet. Det är helt
enkelt inte rimligt att en kommun av vår storlek har en så resursfattig organisation.

Vill vi på riktigt kunna arbeta med trygghetsfrågor på både kort och lång sikt måste vi också ha en
organisation som möjliggör detta. Vår ambition med denna resursförstärkning är att våra
kommuninvånare skall kunna känna sig trygga i vår kommun.

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation utökas till minst tre heltidsanställda

20L

Elena Tibblin (SD)
Ledamot

de^
U

Pettersson (SD)



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00284 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–
2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 
kartläggning av förorenad mark ska avslutas. Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med 
motiveringen att det är nämndövergripande uppdrag och att eventuellt avslutande bör 
ske samordnat mellan nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19.  
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-20.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-11 § 435. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2020 att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för 
planering och sanering. 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 
 
att följande uppdrag ska kvarstå: 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 

  

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–
2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 
kartläggning av förorenad mark ska avslutas. Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med 
motiveringen att det är nämndövergripande uppdrag och att eventuellt avslutande bör 
ske samordnat mellan nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19.  
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-20.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-11 § 435. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2020 att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för 
planering och sanering. 
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att följande uppdrag ska kvarstå: 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–
2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 
kartläggning av förorenad mark ska avslutas. (Nämndens avrapportering återges nedan.) 
 
Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med motiveringen att det är nämndövergripande 
uppdrag och att eventuellt avslutande bör ske samordnat mellan nämnderna.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplanen 2019–2021 i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och sanering. 
Arbetet har utgått från kartläggningen som finns, EBH (efterbehandling av förorenade 
områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden och i 
stödet registreras områden med nedlagda eller pågående industriella verksamheter som 
misstänks vara förorenade. En förstudie har arbetats fram som ska ge vägledning i hur 
Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden i Uddevalla kommun i en 
handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till översiktsplanen och är 
tänkt att: 
 

- ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande förorenade områden i 
kommunen 

- användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till 
minskade risker för människors hälsa eller miljö från förorenade områden  

- presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad kommunens arbete inom 
förorenade områden för en förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta ska bidra till 
effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom kommunen 

- ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska arbeta 
med förorenade områden för att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten 
samt så att nationella, regionala och lokala miljömål kan uppnås. 

 
Nämndens myndighetsavdelning genomförde under våren 2020 en inventering av 
gamla nedlagda verksamheter i Uddevalla kommun, som kan innebära risker för 
människors hälsa och miljön. Utifrån genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 
bidrag för sex prioriterade förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare 
saknades och därmed har kommunen möjlighet att söka bidrag från 
Naturvårdsverket. Två av objekten beviljades inför 2021 bidrag för förstudier, ett av 
objekten visade sig vara så kallat riskklass-1 objekt och behöver gå vidare med en 
fördjupad förstudie i en så kallad huvudstudie. Arbetet fortlöper och en 
behovsutredning genomförs inför varje år där behovet lyfts för att arbeta vidare. 
Myndighetsavdelningen är ansvarig för kartläggningen av förorenade områden och 
nämndens planeringsverksamhet är huvudman och projektledare i genomförande.  
 
Planeringsavdelningen genomförde under 2020 ett projekt för att digitalisera arkiv 
med geotekniska utredningar. Informationen finns i kommunens interna karttittskåp 
och ligger till grund för planering, sanering och byggprojekt. Vidare kommer en FO 
(förorenade områden) -handlingsplan arbetas fram som kommer ligga till grund för 
vidare kartläggning av förorenade områden. 
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Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings ordinarie verksamhet. 
Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning finns och bedömningen är 
därför att uppdraget kan avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte 
med kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämnden för avslut. 

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Förvaltningschef Utredare 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020-

2022 samt 2021-2023 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 
Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Minnesanteckningar från uppsiktspliktsmöte med samhällsbyggnadsnämnden daterade 
2021-10-04 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
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Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019–2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 
Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplanen 2019–2021 i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och sanering. 
Arbetet har utgått från kartläggningen som finns, EBH (efterbehandling av förorenade 
områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden och i 
stödet registreras områden med nedlagda eller pågående industriella verksamheter som 
misstänks vara förorenade. En förstudie har arbetats fram som ska ge vägledning i hur 
Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden i Uddevalla kommun i en 
handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till översiktsplanen och är 
tänkt att: 

 ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande förorenade områden i 
kommunen 

 användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till 
minskade risker för människors hälsa eller miljö från förorenade områden 

 presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad kommunens arbete inom 
förorenade områden för en förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta ska bidra till 
effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom kommunen 

 ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska arbeta 
med förorenade områden för att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten 
samt så att nationella, regionala och lokala miljömål kan uppnås. 

Nämndens myndighetsavdelning genomförde under våren 2020 en inventering av gamla 
nedlagda verksamheter i Uddevalla kommun, som kan innebära risker för människors 
hälsa och miljön. Utifrån genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för sex 
prioriterade förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknades och därmed 
har kommunen möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket. Två av objekten 
beviljades inför 2021 bidrag för förstudier, ett av objekten visade sig vara så kallat 
riskklass-1 objekt och behöver gå vidare med en fördjupad förstudie i en så kallad 
huvudstudie. Arbetet fortlöper och en behovsutredning genomförs inför varje år där 
behovet lyfts för att arbeta vidare. Myndighetsavdelningen är ansvarig för 
kartläggningen av förorenade områden och nämndens planeringsverksamhet är 
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huvudman och projektledare i genomförande. 
 
Planeringsavdelningen genomförde under 2020 ett projekt för att digitalisera arkiv med 
geotekniska utredningar. Informationen finns i kommunens interna karttittskåp och 
ligger till grund för planering, sanering och byggprojekt. Vidare kommer en  
FO (förorenade områden) -handlingsplan arbetas fram som kommer ligga till grund för 
vidare kartläggning av förorenade områden. 
 
Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings ordinarie verksamhet. Rutiner 
för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning finns och bedömningen är därför att 
uppdraget kan avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämnden för avslut. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. Nämnden och dess förvaltning har för att omsluta 
all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen tre pågående 
projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering. 
  
Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, 
kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft 
ekonomiska behov och nyttor i samband med budgetdialogen för att komma framåt i 
arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget, men förvaltningen fortsätter arbetet 
med att digitalisera och automatisera med utgångspunkt i de tre projekten och 
förvaltningens processarbete. 
 
En handlingsplan har arbetats fram med prioriterade målsättningar, aktiviteter samt 
organisation och tidsplan, kopplad till förstudien kring vilka satsningar och 
digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen som är rätt att göra. Det arbetas aktivt med 
att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av 
delprocesser och flöden. Uppdraget arbetas med i ordinarie verksamhet och bedöms 
därför kunna avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämndens för att avsluta. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande, arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
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från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021. Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet och hanterar 
frågorna inom uppdraget. 
  
Nämnden och dess förvaltning arbetar framför allt med trygghetsperspektivet i ny- och 
om byggnationer samt vid skötsel av grönområden. Bedömningen är att uppdraget kan 
avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget skrivs fram för avslut till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande förbättra den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021.  
Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet. Bedömningen 
är att uppdraget kan avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens 
uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget 
skrivs fram för avslut till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande, arbeta för barn och unga på Tureborg.  
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021.  
Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet. Bedömningen 
är att uppdraget kan avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens 
uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget 
skrivs fram för avslut till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad 
Avdelningschef, Myndighetsavdelningen 
Avdelningschef, Planeringsavdelningen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 435 Dnr SBN 2021/00553 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020-
2022 samt 2021-2023 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 

Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Minnesanteckningar från uppsiktspliktsmöte med samhällsbyggnadsnämnden daterade 
2021-10-04  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2021-11-15  
Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-16 intygar  
Ola Löfgren 

  
Skickat 2021-11-16 till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, samhällsbyggnad 
Avdelningschef, myndighetsavdelningen 
Avdelningschef, planeringsavdelningen 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00283 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 
höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
  
De fem uppdragen som föreslås avslutas bedöms av nämnden vara slutförda alternativt 
hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. 
  
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att fyra av uppdragen 
förklaras avslutade. Uppdraget om utvärdering av-, samt framtagande av nya 
bestämmelser för föreningsstöd föreslås dock fortsatt gälla då beslut om nya 
bestämmelser, enligt nämndens framställan, förväntas fattas under oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29  
Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 21-11-15  
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 21-12-01 § 192 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2021 och 2020-2022 
  
- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4, 
  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet, 
  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap), 
- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 
en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". 
  
att uppdraget kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag inte förklaras avslutat. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 11  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 
höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
De fem uppdragen som föreslås avslutas bedöms av nämnden vara slutförda alternativt 
hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att fyra av uppdragen 
förklaras avslutade. Uppdraget om utvärdering av-, samt framtagande av nya 
bestämmelser för föreningsstöd föreslås dock fortsatt gälla då beslut om nya 
bestämmelser, enligt nämndens framställan, förväntas fattas under oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19. 
Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 21-11-15. 
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 21-12-01 § 192. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2021 och 2020-2022 
 
- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4, 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet, 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap), 
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- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 
en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". 
 
att uppdraget kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag inte förklaras avslutat. 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 
höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
Uppdragen som nämnden föreslår ska avslutas bedöms vara slutförda alternativt 
hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. Respektive uppdrag, samt nämndens 
motivering redovisas nedan: 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag  
att utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade  
och tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 
Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i det nya medborgarhuset.  
Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd framtid ska ny lokal för  
Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast nödvändiga insatser görs i  
Skolagatan 4 fram tills nya lokaler finns på plats. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att  
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar  
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet  
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart  
med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med hänvisning  
till det nya uppdraget. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta  
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal  
(idéburetoffentligt partnerskap) 
Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer med 
civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar i 
samarbete och dialog med föreningar och organisationer från civilsamhället som ett 
prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag  
Arbetet pågår i Kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att fattas i kultur och 
fritidsnämnden i oktober 2022.  
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Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun"  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för Hållbart friluftsliv 21-10-13 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Camilla Karlsson 
Förvaltningschef Utredare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-12-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KFN 2021/00154 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från 
Kommunfullmäktige:  
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4)  
 
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6)  
 
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap) (KF ÖS 3)  
 
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
 
 * Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3)  
 
Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige:  
* Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag 
till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer 
och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3)  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 Minnesanteckningar från 
Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 21-10-04  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta 
uppdragen.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda 
uppdrag.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-12-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-12-03 
Annelie Högberg, Jennie Ekland 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-03 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-12-03 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 
Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från 

kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från 
Kommunfullmäktige:  
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6) 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta 
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 
3) 
 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige:  

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i 
uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 
2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga 
berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 
Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta 
uppdragen.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda 
uppdrag.  
 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

 
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade 
och tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 
Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i det nya medborgarhuset. 
Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd framtid ska ny lokal för 
Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast nödvändiga insatser görs i 
Skolagatan 4 fram tills nya lokaler finns på plats. 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 
(KF ÖS 6) 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med hänvisning 
till det nya uppdraget. 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta 
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
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Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer med 
civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar 
i samarbete och dialog med föreningar och organisationer från civilsamhället 
som ett prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
Arbetet pågår i Kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att fattas i kultur och 
fritidsnämnden i oktober 2022.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 
(KF ÖS 3)  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för Hållbart friluftsliv 21-10-13 
 
 

 
 
 
 
Annica Ryman Viktoria Andreasson 
Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2021/00734 

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 
av livsmedel, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ny taxa för Uddevalla 
kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Taxan behöver revideras på grund 
av att lagstiftningen har uppdaterats under senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in 
uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) tagit fram ett underlag som används i hela landet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKR:s mall och föreslår ett antal 
förändringar för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 479. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Förslag till ny taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
Visualisering av ändringar i förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för en allmän översyn av taxan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller att återremittera 
detsamma och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet. Ordförande ställer 
därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 
detsamma. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022,  
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280.  
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 
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Forts. § 12 

 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Uddevallapartiet yrkar återremiss för att kartlägga timavgiften. Timavgiften skall 
utgöra ersättning enligt ”självkostnadsprincipen” och har enligt Uddevallapartiet inte 
kartlagts. 
 
En kvalitetskontroll borde också införas där Företagarna själva kan påverka sin avgift 
genom egna certifieringar och intyg som verifierar egenkontrollen så att kommunens 
avgiftsbelagda kontroll kan göras med längre tidsintervall. 
Den årliga kontrollen kan minskas vid god kvalitet och öka vid behov samt att den fasta 
avgiften anpassas från Företagets storlek 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 

av livsmedel, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ny taxa för Uddevalla 
kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Taxan behöver revideras på grund 
av att lagstiftningen har uppdaterats under senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in 
uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) tagit fram ett underlag som används i hela landet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKR:s mall och föreslår ett antal 
förändringar för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 479. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Förslag till ny taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
Visualisering av ändringar i förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022,  
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280.  
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Författningssamlingen 



 

 

 
 
 
 
 

 
Uddevalla kommuns författningssamling 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 
 

Inledande bestämmelser 

 
1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 

livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

 

 Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel. 

 

Allmänna bestämmelser om avgift 

 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 

livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion 

som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 

produktion överklagas. 
 

4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

4b §  Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 
 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 §  För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 7–18 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (7 §) 

2. årlig kontrollavgift (8-11 §§) 

3. uppföljande kontroll (12 §) 

4. utredning av klagomål (13-14 §§) 

5. kostnader för korrigerande åtgärder (15 §) 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (16 §) 
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7. importkontroll (17 §) samt 

8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 

 
6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme (2021 

års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga den tid 

som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 8 § i denna taxa eller annan 

planerad kontroll enligt denna taxa. 
 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 

beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 
 

6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 

kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 7 

§ i denna taxa. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

resor, revisioner, och kontroller i övrigt. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 

handläggningstid. 
 
 

Avgift för registrering 

 
7 § Den som en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 

timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 

i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 

som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 

 
8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 

anläggningen. 
 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 
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Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 6a. 
 

9 § Om en tillämpning av 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
 

11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

 
12  §  För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas om kontrollen blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 

kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 

bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 

vidtagits. 
 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 

kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 

(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 

att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
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har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 

hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

16 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 

avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för 

utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

 
17 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6b § 

betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 

motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6b § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 

18 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-

medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll 

enligt 13-14 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad 

kan bekräftas. 

 

 

Nedsättning av avgift 

 
19 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift 

enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 12 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

 

Avgiftens erläggande 

 
20 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun genom 

samhällbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 

avgift eller i faktura. 
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Verkställighetsfrågor 

 
21 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna 

att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 

22 §  Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

23 § Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022 och tillämpas på ärenden som kommer 

in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Uddevalla kommuns författningssamling 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 
 

Inledande bestämmelser 

 
1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen. och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 

lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 

ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 

denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser 

som lagstiftningen kompletterar. 

 

 Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel. 

 

Allmänna bestämmelser om avgift 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
 

1.  registrering av anläggning 

2.  planerad offentlig kontroll 

3.  uppföljande kontroll som inte var planerad 

4.  utredning av klagomål 

5.  offentlig kontroll i övrigt 

betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga 

kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 

livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 

produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar 

samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 

överklagas. 
 

4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

4b §  Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 
 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
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Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 §  För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 7–18 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (7 §) 

2. årlig kontrollavgift (8-11 §§) 

3. uppföljande kontroll (12 §) 

4. utredning av klagomål (13-14 §§) 

5. kostnader för korrigerande åtgärder (15 §) 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (16 §) 

7. importkontroll (17 §) samt 

8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 

 
5 6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme 

(2021 års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga 

den tid som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 7 8 § i denna taxa eller 

annan planerad kontroll enligt denna taxa. 
 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänstemanperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 

beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet. 
 

5 6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 

kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 6 

7 § i denna taxa. 
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I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänstemanperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

resor, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och upprättande av beslut. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 

handläggningstid. 
 
 

Avgift för registrering 

 
6 7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt 5 6b 

§ i denna taxa en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 

timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 

i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 

som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 

 
7 8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 

anläggningen. 
 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 
 

Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 5 6a. 
 

8 9 § Om en tillämpning av 7 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 

9 10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
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10 11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 
11  §  Av 4 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 

livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som 

bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak 

eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

 
12  §  Livsmedelsföretagare ska betala en avgift för nedlagd kontrolltid enligt 5b § i 

denna taxa. Det gäller offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under 

en offentlig kontroll. Sådan kontroll utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder vidtagits. För offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas 

om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Utöver detta ska livsmedelsföretagare även betala för de faktiska kostnaderna 

för provtagning och efterföljande analys av prover. 
 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 

till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 

kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 

(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 

att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 

har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
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hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

16 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 

avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för 

utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

 
17 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6b § 

betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 

motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6b § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 

18 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-

medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll 

enligt 13-14 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad 

kan bekräftas. 

 

 

Nedsättning av avgift 

 
13 19 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

avgift enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 12 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

 
14 20 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun genom 

samhällbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 

avgift eller i faktura. 
 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

 
15 21 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får 
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förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 
 

16 22 §  Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas samhällsbyggnadsnämndens beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. Nämndens beslut om avgift överklagas till 

länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

23 § Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022 och tillämpas på ärenden som kommer 

in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 479 Dnr SBN 2021/00587 

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Gällande livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel, behöver revideras på grund av att lagstiftningen har uppdaterats under 
senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska 
lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram ett 
underlag som används i hela landet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKRs mall och föreslår ett antal 
förändringar, för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts, som ändring av 
tjänsteman till tjänsteperson. 

Förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-19 
Förslag på livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel 2021-11-19 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S), Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022, 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00587 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Gällande livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel, behöver revideras på grund av att lagstiftningen har uppdaterats under 
senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska 
lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram ett 
underlag som används i hela landet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKRs mall och föreslår ett antal 
förändringar, för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts, som ändring av 
tjänsteman till tjänsteperson. 
 
Förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-19 
Förslag på livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel 2021-11-19 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00587 

  

 

 

 

 
Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00735 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ändringar i taxan. Dessa 
gäller införande av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, 
anpassning till ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, 
förtydligande om att verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter betalar årsavgift enligt samma princip som 
verksamhetsutövare med tre eller fler miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för 
årsavgift för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska 
lösningsmedel.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna 
i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 478. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens visualisering av föreslagna ändringar. 
Förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
angränsande lagstiftning 2021-11-18 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): återremiss för en allmän översyn av taxan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller att återremittera 
detsamma och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet. Ordförande ställer 
därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla 
detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 
 
 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281.  
 

 

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Uddevallapartiet yrkar återremiss för sänkt gräns för årsavgifter för ej 
anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 
 
Vi vill inte att gränsen för årlig tillsyn av organiska lösningsmedel skall sänkas från 
500 kg till 250 kg. Detta medför en ökad kostnad på ca 2000 kr per företag. Eftersom en 
sänkning är fördyrande och endast är ett lokalt politiskt beslut så kan inte 
Uddevallapartiet acceptera detta. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 

lagstiftning, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ändringar i taxan. Dessa 
gäller införande av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, 
anpassning till ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, 
förtydligande om att verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter betalar årsavgift enligt samma princip som 
verksamhetsutövare med tre eller fler miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för 
årsavgift för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska 
lösningsmedel.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna 
i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 478. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens visualisering av föreslagna ändringar. 
Förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
angränsande lagstiftning 2021-11-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281.  
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Malin Krantz Markus Hurtig 
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Författningssamlingen 



Blad 1 
 

 

 

Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2022, § X. 

 

Gäller från den 1 mars 2022. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
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Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader 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, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 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. 
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Timavgift 

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), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

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 faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

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

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

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 ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av 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. 

 

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 handläggning 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 tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen 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 kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd 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) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
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timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra 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 att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

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. 

 

Om en verksamhetsutövare har tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

(”H”), 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”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter 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. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 

och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

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

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Avgiftsnivå 2: göra en enkel bedömning via skrivbord, 2h.    

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning via skrivbord, 4h. 

Avgiftsnivå 4: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. 

Avgiftsnivå 5: 9h. 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt 

med ansökan om tillstånd för inrättande av 

annan avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

Avgiftsnivå 5 
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föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

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 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 

djur (nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur) 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 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm 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 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar 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 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 3 
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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 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

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

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om 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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

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 

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 

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 

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 3 
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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 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta eller annan 

smitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta eller annan 

smitta, fotvård. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

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 

(2011:13) 

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 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken 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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 
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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), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

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 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § 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) 

0 kr 

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 av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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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 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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 1 

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 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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) 

Timavgift 
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VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

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 3 

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  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

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. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

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. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

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) 

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 3 

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 3 

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) 

Timavgift 
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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) 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter Tillsyn av kosmetiska 

produkter enligt § 12 

förordning (2013:413) om 

kosmetiska produkter, 2 

kap. 31, 34 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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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 

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 

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 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter 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 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. 

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. 

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) 

Timavgift 
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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 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 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 

(2011:13) 

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 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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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 

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 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

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 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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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 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

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, 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 

Verksamhets- 

kod Lagrum 

Prövn.- 

nivå 

Tid 

(h) Beskrivning 

       2 KAP. JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 

1.11 

2 kap. 1–

2 §§ MPF 
B 9  

1.20  
2 kap. 3 § 

MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
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   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

    
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark 

än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 
2 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

    
3 KAP. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK 

5.10 
3 kap. 1 § 

MPF 
B 9  

5.20 
3 kap. 2 § 

MPF 
C 9  

        

4 KAP. UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 
4 kap. 1 § 

MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 
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10.11 
4 kap. 2 § 

MPF 
B 

18 

1. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

18 

2. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

3. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

 4. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som 

är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

6 

5. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 
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6 

6. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 § 

MPF 
B 

9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 200 

000 ton. 
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18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 50 

000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 10 

000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 5 

000 ton men högst 10 000 ton. 
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6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 1 

000 ton men högst 5 000 ton. 

6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1–6. 

10.30 
4 kap. 4 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
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bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.20 
4 kap. 9 § 

MPF 

B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 

vattenområde. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning på land. 

11.30 
4 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.30 
4 kap. 13 

§ MPF 
B 90  

13.50 
4 kap. 15 

§ MPF 
B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser 

uran- eller toriummalm. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

13.60 
4 kap. 16 

§ MPF 
B 64  

    Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 
4 kap. 17 

§ MPF 
C 9  

        5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 
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15.10-i  
5 kap. 1 § 

MPF 
B 

90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion baserad 

på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

15.20 
5 kap. 2 § 

MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 

500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 § 

MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.3001 
5 kap. 1–

3 §§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 
5 kap. 4–

5 §§ MPF 
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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rökning.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkterna 1 eller 2.  

15.50 
5 kap. 6 § 

MPF 
C 6 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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    Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 
5 kap. 7 § 

MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i och 

15.95 

5 kap. 8–

9 §§ MPF 
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.  

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.  

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 punkterna 1 eller 2.  

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 punkterna 1–3.  

15.101 
5 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 
5 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i och 

15.141 

5 kap. 

12–13 §§ 

MPF 

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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  
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15.151 
5 kap. 14 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i 
5 kap. 15 

§ MPF 
B 30  

15.180 
5 kap. 16 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Annan 

livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 

5 kap. 

17–18 §§ 

MPF 

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.  

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.  

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.  

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 punkterna 1–3.  

15.200 
5 kap. 19 

§ MPF 
C 9  

15.210 
5 kap. 20 

§ MPF 
B 30  

15.220 
5 kap. 21 

§ MPF 
C 9  

15.230 
5 kap. 22 

§ MPF 
B 64  
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15.240 
5 kap. 23 

§ MPF 
C 9  

15.250 

 

5 kap. 24 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt. 

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. 

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 
5 kap. 25 

§ MPF 
C 9  

15.270 
5 kap. 26 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 

tillverkning av jäst.  

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 
5 kap. 27 

§ MPF 
C 9  

15.310 
5 kap. 28 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 

15.350-i och 

15.370-i 

5 kap. 29, 

31, 33 §§ 

MPF 

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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövnings-

förordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
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anläggning som inte omfattas av punkt 1.  

15.340 
5 kap. 30 

§ MPF 
C 9  

15.360 
5 kap. 32 

§ MPF 
C 9  

    6 KAP. TEXTILVAROR 

17.10-i 
6 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

17.20 
6 kap. 2 § 

MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av punkt 1. 

17.30 
6 kap. 3 § 

MPF 
C 9  

    7 KAP. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 
7 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

18.20 
7 kap. 2 § 

MPF 
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. 

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. 

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 
7 kap. 3 § 

MPF 
C 9  
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        8 KAP. TRÄVAROR 

20.05-i  
8 kap. 1 § 

MPF 
B 64  

20.10 
8 kap. 2 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.20 
8 kap. 3 § 

MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

20.30 
8 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

20.40 
8 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning av 

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.50-i 
8 kap. 6 § 

MPF 
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.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

20.60 8 kap. 7 § C 9  
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MPF 

20.70 
8 kap. 8 § 

MPF 
B 13  

20.80 
8 kap. 9 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 

8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

20.90 
8 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

20.91 
8 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
9 KAP. MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.40 
9 kap. 3 § 

MPF 
B 47  

        
10 KAP. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22.10 
10 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

22.20 
10 kap. 2 

§ MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 
10 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

22.40 
10 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    

11 KAP. STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 

OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.20 
11 kap. 6 

§ MPF 
B 90  

        12 KAP. KEMISKA PRODUKTER 
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    Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-

i, 24.03-i, 

24.04-i, 24.05-

i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-

i, 24.09-i, 

24.10-i, 24.11-

i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-

i, 24.15-i, 

24.16-i, 24.17-

i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-

i, 24.21-i och 

24.22-i  

12 kap. 

1–22 §§ 

MPF 

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.  

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.  

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i 
12 kap. 

24 § MPF 
B 90  

24.25-i, 24.26-

i, 24.27-i, 

24.28-i, 24.29-

i, 24.30-i, 

24.31-i och 

24.32-i 

12 kap. 

25–32 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i  

12 kap. 

33–34 §§ 

MPF 

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. 

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.  
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Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 

biocider 

24.35-i och 

24.36-i 

12 kap. 

35–36 §§ 

MPF 

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.  

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.  

24.37 
12 kap. 

37 § MPF 
B 137  

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 

24.39-i 

12 kap. 

38–39 §§ 

MPF 

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.  

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.  

24.40 
12 kap. 

40 § MPF 
C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 
12 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1–40 eller 42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

    Verksamhetsgrupp Sprängämnen 
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24.42-i och 

24.43-i 

12 kap. 

42–43 §§ 

MPF 

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. 

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.  

        Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 
12 kap. 

44 § MPF 
C 9  

24.45 
12 kap. 

45 § MPF 
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. 

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.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av sprängämnen.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

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 
12 kap. 

46 § MPF 
C 9  

24.47 
12 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    13 KAP. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 13 kap. 1 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.11 
13 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

25.20 
13 kap. 3 

§ MPF 
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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.30 
13 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

25.40 
13 kap. 5 

§ MPF 
B 30  

25.50 
13 kap. 6 

§ MPF 
C 9  

        14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER 

    
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 

26.05-i  
14 kap. 1 

§ MPF 
B 64  

26.10-i 
14 kap. 2 

§ MPF 
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.  

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.  

26.20 14 kap. 3 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 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. 

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. 

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. 

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 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

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 punkterna 1–3 per kalenderår. 

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 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

26.30 
14 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

26.40 
14 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

26.50-i 
14 kap. 6 

§ MPF 
B 30  

26.51 
14 kap. 7 

§ MPF 
B 30  

26.60 
14 kap. 8 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 
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och gips 

26.80 
14 kap. 

10 § MPF 
B 184  

26.90-i 
14 kap. 

11 § MPF 
B 30  

26.100 
14 kap. 

12 § MPF 
C 9  

26.110 
14 kap. 

13 § MPF 
C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 
14 kap. 

14 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.130-i och 

26.140 

14 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 64  

26.150 
14 kap. 

17 § MPF 
C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

26.160 
14 kap. 

18 § MPF 
C 9  

26.170-i 
14 kap. 

19 § MPF 
B 30  

26.180 
14 kap. 

20 § MPF 
C 9  

    15 KAP. STÅL OCH METALL 

27.32 
15 kap. 7 

§ MPF 
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. 



Blad 43 
 

 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.40-i 
15 kap. 8 

§ MPF 
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.  

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.  

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.  

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.  

27.50 
15 kap. 9 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.60 
15 kap. 

10 § MPF 
C 9  

27.80-i 
15 kap. 

12 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

27.101-i 
15 kap. 

14 § MPF 
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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

27.110 
15 kap. 

15 § MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.120 
15 kap. 

16 § MPF 
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. 
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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. 

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. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.130 
15 kap. 

17 § MPF 
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. 

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. 

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. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.140 
15 kap. 

18 § MPF 
C 9  

        

16 KAP. METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
16 kap. 1 

§ MPF 
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.  

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 
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högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

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.  

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

28.20 och 

28.30 

16 kap. 2 

och 4 §§ 

MPF 

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. 

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. 

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. 

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 punkterna 1–3. 

28.25 
16 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.40 
16 kap. 5 

§ MPF 
C 9  
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28.50 
16 kap. 6 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
16 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.7101 
16 kap. 7 

§ MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

28.80 
16 kap. 8 

§ MPF 
B 30  
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28.90 
16 kap. 9 

§ MPF 
C 9  

28.95 
16 kap. 

10 § MPF 
C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 § MPF, 

   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        17 KAP. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.20 
17 kap. 2 

§ MPF 
B 64  

31.30 
17 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

31.60 
17 kap. 6 

§ MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        18 KAP. METALLBEARBETNING 

    
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 
18 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

34.20 
18 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 
18 kap. 3 

§ MPF 
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 
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per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
18 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 
18 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 
18 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 

kubikmeter. 

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. 

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 
18 kap. 8 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 8 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 
18 kap. 

10 § MPF 
C 9  

        
19 KAP. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 
19 kap. 2 

§ MPF 
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.  

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.  

64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår.  

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.  

39.15 
19 kap. 3 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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39.30 
19 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.50 
19 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.0001 

19 kap. 

5–6 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som förbrukar  

   1. Mer än 250 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 500 kg organiska lösningsmedel, 

eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        
20 KAP. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

39.70 
20 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

39.80 
20 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

39.90 
20 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

        
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk 

behandling 

40.01 
21 kap. 2 

§ MPF 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

40.02 
21 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 

21 kap. 

4–5 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

40.20 
21 kap. 6 

§ MPF 
C 9  
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        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i 
21 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt.  

40.51 
21 kap. 

10 § MPF 
B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60 
21 kap. 

11 § MPF 
C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller avser 

en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott.  

40.70 
21 kap. 

12 § MPF 
C 9 

Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 

40.95 

21 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 
21 kap. 

15 § MPF 
C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

    
Verksamhetsgrupp Värme- och 

kylanläggningar 

40.110 
21 kap. 

16 § MPF 
C 9  

40.120 
21 kap. 

17 § MPF 
C 9  

       
23 KAP. FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 1 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 
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50.20 
23 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna fordon 

per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        24 KAP. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 
24 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med fler än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

30 

2. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med färre än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

63.20 
24 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.40 
24 kap. 4 

§ MPF 
B 23  

63.50 
24 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 
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Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 5 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    25 KAP. LABORATORIER 

73.10 
25 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    26 KAP. TANKRENGÖRING 

74.10 
26 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

74.20 
26 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        27 KAP. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 1 

§ MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 1 

§ MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

85.20 
27 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 

90.11 

29 kap. 

1–2 §§ 

MPF 

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. 

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. 

30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
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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 
29 kap. 3 

§ MPF 
B 47  

90.16 
28 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        29 KAP. AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 

90.406-i 

29 kap. 

65–66 §§ 

MPF 

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.  

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.  

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.  

90.410 och 

90.420 

29 kap. 

68–69 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

64 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 

ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

13 4. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 
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om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.430 
29 kap. 

70 § MPF 
C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.450 
29 kap. 

72 § MPF 
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. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

    Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i 
29 kap. 

32 § MPF 
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.  

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.  

90.251 
29 kap. 

33 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 
29 kap. 

39 § MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 
29 kap. 

30 § MPF 
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. 

30 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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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. 

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. 

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 

punkterna 1–3. 

90.171 
29 kap. 

31 § MPF 
C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 
29 kap. 

18 § MPF 
B 13  

90.281 
29 kap. 

19 § MPF 
C 9  

90.300-i 
29 kap. 

21 § MPF 
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.  

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.  

13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 



Blad 65 
 

 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1 eller 

2.  

90.310 
29 kap. 

22 § MPF 
B 

64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

90.330-i och 

90.340 

29 kap. 

24–25 §§ 

MPF 

B 30  

90.341 
29 kap. 

26 § MPF 
C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 
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90.90 
29 kap. 

44 § MPF 
C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs av 

elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 

sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfallet innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Verksamhetsgrupp Förberedelse för 

återanvändning 

90.29 
29 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.190 och 

90.191 

29 kap. 

7–8 §§ 

MPF 

B 30  

90.210-i och 

90.211-i 

29 kap. 

11–12 §§ 

MPF 

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.  

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 punkt 1.  

90.212-i och 

90.213-i 

29 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

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.   

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 punkt 1. 

90.220 och 

90.221 

29 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.230 
29 kap. 

17 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Konvertering av 

smittförande avfall 

90.382 
29 kap. 

38 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 
29 kap. 

56 § MPF 
B 13  

    
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.480 och 

90.485 

29 kap. 

60–61 §§ 

MPF 

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. 

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 

29 kap. 

62–63 §§ 

MPF 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar.  

90.520 
29 kap. 

64 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 

samla in avfall 
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90.30 och 

90.50 

29 kap. 

48 och 50 

§§ MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 
29 kap. 

49 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 
29 kap. 

51 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.0001 

29 kap 

48–51 §§ 

MPF 

U 6 
Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

lagrar som en del av att samla in avfall. 

    
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 

bergförvar och underjordsförvar 
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90.458 
29 kap. 

55 § MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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 

punkterna 1–4. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.100 
29 kap. 

40 § MPF 
B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 
29 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

   2. Genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 
29 kap. 

42 § MPF 
B 

30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 
29 kap. 

43 § MPF 
C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0002 

29 kap. 

40–43 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-farligt 

avfall. 

    Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 
29 kap. 

36 § MPF 
B 13  
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90.370 
29 kap. 

37 § MPF 
C 9 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  
29 kap. 

45 § MPF 
B 

137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 
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miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 
29 kap. 

46 § MPF 
C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

90.381 och 

90.383 

29 kap. 

27–28 §§ 

MPF 

B 13  

90.391 
29 kap. 

29 § MPF 
C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till materialåtervinning. 

    
Verksamhetsgrupp Återvinning för 

anläggningsändamål  

90.131 
29 kap. 

34 § MPF 
B 13  

90.141 
29 kap. 

35 § MPF 
C 9 

Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.  

        
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
30 kap. 1 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 
30 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    31 KAP. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
31 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    32 KAP. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 
32 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 6 
Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

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 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

MB  Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 1 

H För hygienisk behandling med risk för 

annan smitta än blodsmitta tas timavgift 

ut. 

Timavgift 

38 § FMH, 

punkt 3 

H För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH UH Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 

i denna taxa. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra 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 att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § 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. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighet m.m. 

20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 
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21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
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Taxebilaga 6 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter får kommunen ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Avgift 

får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 

blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig 

kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat, 

2. Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område. 

 

Avgift för kontroll  

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

Nedsättning av avgift 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid eller andra omständigheter. 
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Betalning av avgift 

8 § Betalning av avgift ska ske till Uddevalla kommun och ska fullgöras inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

  

Överklagande 

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut 

om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
 

 

 

 

 



 

 
 

    
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna 

ändringar, revidering av taxa för miljöbalken och 

angränsande lagstiftning 

Bakgrund 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 

2019 och reviderades i december 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser nu ett 

behov av ett fåtal mindre justeringar och har i detta dokument beskrivit de föreslagna 

ändringarna mer ingående. 

 

Föreslagna ändringar 

 

Taxebestämmelser för miljöbalkens område 

Förvaltningen har lagt till ett förtydligande tillägg som innebär att verksamhetsutövare 

med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter betalar årlig 

tillsynsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 

miljöfarliga verksamheter.  

 

Taxebilaga 1: kosmetiska produkter 

Ett tillägg har gjorts för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har stöd i taxan att 

ta ut avgift för tillsyn av kosmetiska produkter. 

 

Taxebilaga 2: organiska lösningsmedel 

Förvaltningen föreslår att gränsen för årlig tillsynsavgift sänks för verksamhetskod 

39.0001. Ändringen innebär att gränsen för årlig tillsyn av ej anmälningspliktiga 

anläggningar (”U”) sänks till 250 kg halogenerade organiska lösningsmedel samt 500 

kg organiska lösningsmedel. Vid lägre årlig förbrukning än dessa nivåer tillämpas 

timavgift. Ändringen innebär att tillsynsbehovet är större än vad som bedömts enligt 

tidigare taxa. Förvaltningen föreslår ett ökat tillsynsbehov utifrån erfarenhet från tillsyn 

på verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. 

 

Taxebilaga 1, 3: ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling 

Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande 

verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Anmälningsplikten 

har utvidgats till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, 

håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av 

stickande/skärande verktyg som tidigare inte omfattats av anmälningsplikt. Taxebilaga 

1 har anpassats till ändringen i anmälningsplikten. Dessutom har en ny 

verksamhetsgrupp lagts till i taxebilaga 3.  

 

  



  

 

Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

 

 

Taxebilaga 6: offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Enligt 12 § 

förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll 

som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. 

Avgift får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Avgift tas dock 

inte ut för kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogade. De 

avgiftsgrundande åtgärderna måste regleras i en kommunal taxa för att det ska vara 

möjligt för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgift för sin tillsyn gällande animaliska 

biprodukter. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter och föreslår att den ingår som bilaga 6 i taxedokumentet för 

Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 478 Dnr SBN 2021/00586 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu ett fåtal nya ändringar. De gäller införande 
av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, anpassning till 
ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, förtydligande om att 
verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
betalar årsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 
miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för årsavgift för ej anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 

Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna i bilagor till 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2021-11-18 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S) och Krister 
Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar avslag för sänkt gräns för årsavgifter för ej 
anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. I 
övrigt bifall till förslaget i handlingarna 
 
Jerker Lundin (KD) ansluter till Kent Andreasson (UP) yrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Maria Johansson (L) yrkande med fleras och Kent 
Andreasson (UP) yrkande med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Maria Johansson (L) med fleras yrkande. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281 
 

Reservation 

Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Protokollsanteckning 

Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP) Hr inkommit med följande 
protokollsanteckning: Vi vill inte att gränsen för årlig tillsyn av organiska 
lösningsmedel skall sänkas till 250kg från 500kg. Vilket skulle medföra en ökad 
kostnad på ca 2000kr per företag. 
Eftersom en sänkning med fördyrande är ett lokalt politiskt beslut så kan inte 
Uddevallapartiet acceptera detta. 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2022, § X. 

 

Gäller från den 1 mars 2022. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
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Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader 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, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 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. 
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Timavgift 

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), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

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 faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

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

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

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 ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av 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. 

 

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 handläggning 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 tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen 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 kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd 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) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
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timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra 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 att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

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. 

 

Om en verksamhetsutövare har tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

(”H”), 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”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter 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. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 

och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

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

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Avgiftsnivå 2: göra en enkel bedömning via skrivbord, 2h.    

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning via skrivbord, 4h. 

Avgiftsnivå 4: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. 

Avgiftsnivå 5: 9h. 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt 

med ansökan om tillstånd för inrättande av 

annan avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

Avgiftsnivå 5 
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föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

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 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 

djur (nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur) 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 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm 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 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar 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 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 3 
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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 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

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

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om 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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

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 

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 

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 

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 3 
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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 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta (exempelvis 

tatuering, piercing) eller annan smitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

fotvårdsverksamhet. Anmälan om att driva 

anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta, fotvård. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

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 

(2011:13) 

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 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken 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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

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, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 
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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), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

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 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § 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) 

0 kr 

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 av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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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 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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 1 

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 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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) 

Timavgift 
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VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

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 3 

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  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

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. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

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. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

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) 

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 3 

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 3 

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) 

Timavgift 
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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) 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter Tillsyn av kosmetiska 

produkter enligt § 12 

förordning (2013:413) om 

kosmetiska produkter, 2 

kap. 31, 34 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

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) 

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  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     



Blad 18 
 

 

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 

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 

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 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter 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 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. 

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. 

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) 

Timavgift 
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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 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 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 

(2011:13) 

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 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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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 

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 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

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 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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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 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

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, 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 

Verksamhets- 

kod Lagrum 

Prövn.- 

nivå 

Tid 

(h) Beskrivning 

       2 KAP. JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 

1.11 

2 kap. 1–

2 §§ MPF 
B 9  

1.20  
2 kap. 3 § 

MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
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   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

    
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark 

än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 
2 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

    
3 KAP. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK 

5.10 
3 kap. 1 § 

MPF 
B 9  

5.20 
3 kap. 2 § 

MPF 
C 9  

        

4 KAP. UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 
4 kap. 1 § 

MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 
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10.11 
4 kap. 2 § 

MPF 
B 

18 

1. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

18 

2. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

3. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

 4. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som 

är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

6 

5. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 
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6 

6. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 § 

MPF 
B 

9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 200 

000 ton. 
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18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 50 

000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 10 

000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 5 

000 ton men högst 10 000 ton. 
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6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 1 

000 ton men högst 5 000 ton. 

6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1–6. 

10.30 
4 kap. 4 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 



Blad 29 
 

 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.20 
4 kap. 9 § 

MPF 

B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 

vattenområde. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning på land. 

11.30 
4 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.30 
4 kap. 13 

§ MPF 
B 90  

13.50 
4 kap. 15 

§ MPF 
B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser 

uran- eller toriummalm. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

13.60 
4 kap. 16 

§ MPF 
B 64  

    Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 
4 kap. 17 

§ MPF 
C 9  

        5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 
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15.10-i  
5 kap. 1 § 

MPF 
B 

90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion baserad 

på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

15.20 
5 kap. 2 § 

MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 

500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 § 

MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.3001 
5 kap. 1–

3 §§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 
5 kap. 4–

5 §§ MPF 
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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rökning.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkterna 1 eller 2.  

15.50 
5 kap. 6 § 

MPF 
C 6 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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    Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 
5 kap. 7 § 

MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i och 

15.95 

5 kap. 8–

9 §§ MPF 
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.  

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.  

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 punkterna 1 eller 2.  

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 punkterna 1–3.  

15.101 
5 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 
5 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i och 

15.141 

5 kap. 

12–13 §§ 

MPF 

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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  
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15.151 
5 kap. 14 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i 
5 kap. 15 

§ MPF 
B 30  

15.180 
5 kap. 16 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Annan 

livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 

5 kap. 

17–18 §§ 

MPF 

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.  

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.  

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.  

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 punkterna 1–3.  

15.200 
5 kap. 19 

§ MPF 
C 9  

15.210 
5 kap. 20 

§ MPF 
B 30  

15.220 
5 kap. 21 

§ MPF 
C 9  

15.230 
5 kap. 22 

§ MPF 
B 64  
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15.240 
5 kap. 23 

§ MPF 
C 9  

15.250 

 

5 kap. 24 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt. 

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. 

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 
5 kap. 25 

§ MPF 
C 9  

15.270 
5 kap. 26 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 

tillverkning av jäst.  

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 
5 kap. 27 

§ MPF 
C 9  

15.310 
5 kap. 28 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 

15.350-i och 

15.370-i 

5 kap. 29, 

31, 33 §§ 

MPF 

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.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövnings-

förordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
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anläggning som inte omfattas av punkt 1.  

15.340 
5 kap. 30 

§ MPF 
C 9  

15.360 
5 kap. 32 

§ MPF 
C 9  

    6 KAP. TEXTILVAROR 

17.10-i 
6 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

17.20 
6 kap. 2 § 

MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av punkt 1. 

17.30 
6 kap. 3 § 

MPF 
C 9  

    7 KAP. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 
7 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

18.20 
7 kap. 2 § 

MPF 
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. 

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. 

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 
7 kap. 3 § 

MPF 
C 9  
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        8 KAP. TRÄVAROR 

20.05-i  
8 kap. 1 § 

MPF 
B 64  

20.10 
8 kap. 2 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.20 
8 kap. 3 § 

MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

20.30 
8 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

20.40 
8 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning av 

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.50-i 
8 kap. 6 § 

MPF 
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.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

20.60 8 kap. 7 § C 9  
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MPF 

20.70 
8 kap. 8 § 

MPF 
B 13  

20.80 
8 kap. 9 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 

8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

20.90 
8 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

20.91 
8 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
9 KAP. MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.40 
9 kap. 3 § 

MPF 
B 47  

        
10 KAP. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22.10 
10 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

22.20 
10 kap. 2 

§ MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 
10 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

22.40 
10 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    

11 KAP. STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 

OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.20 
11 kap. 6 

§ MPF 
B 90  

        12 KAP. KEMISKA PRODUKTER 



Blad 37 
 

 

    Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-

i, 24.03-i, 

24.04-i, 24.05-

i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-

i, 24.09-i, 

24.10-i, 24.11-

i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-

i, 24.15-i, 

24.16-i, 24.17-

i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-

i, 24.21-i och 

24.22-i  

12 kap. 

1–22 §§ 

MPF 

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.  

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.  

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i 
12 kap. 

24 § MPF 
B 90  

24.25-i, 24.26-

i, 24.27-i, 

24.28-i, 24.29-

i, 24.30-i, 

24.31-i och 

24.32-i 

12 kap. 

25–32 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i  

12 kap. 

33–34 §§ 

MPF 

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. 

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.  
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Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 

biocider 

24.35-i och 

24.36-i 

12 kap. 

35–36 §§ 

MPF 

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.  

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.  

24.37 
12 kap. 

37 § MPF 
B 137  

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 

24.39-i 

12 kap. 

38–39 §§ 

MPF 

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.  

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.  

24.40 
12 kap. 

40 § MPF 
C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 
12 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1–40 eller 42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

    Verksamhetsgrupp Sprängämnen 



Blad 39 
 

 

24.42-i och 

24.43-i 

12 kap. 

42–43 §§ 

MPF 

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. 

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.  

        Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 
12 kap. 

44 § MPF 
C 9  

24.45 
12 kap. 

45 § MPF 
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. 

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.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av sprängämnen.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

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 
12 kap. 

46 § MPF 
C 9  

24.47 
12 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    13 KAP. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 13 kap. 1 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.11 
13 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

25.20 
13 kap. 3 

§ MPF 
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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.30 
13 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

25.40 
13 kap. 5 

§ MPF 
B 30  

25.50 
13 kap. 6 

§ MPF 
C 9  

        14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER 

    
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 

26.05-i  
14 kap. 1 

§ MPF 
B 64  

26.10-i 
14 kap. 2 

§ MPF 
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.  

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.  

26.20 14 kap. 3 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 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. 

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. 

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. 

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 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

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 punkterna 1–3 per kalenderår. 

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 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

26.30 
14 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

26.40 
14 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

26.50-i 
14 kap. 6 

§ MPF 
B 30  

26.51 
14 kap. 7 

§ MPF 
B 30  

26.60 
14 kap. 8 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 
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och gips 

26.80 
14 kap. 

10 § MPF 
B 184  

26.90-i 
14 kap. 

11 § MPF 
B 30  

26.100 
14 kap. 

12 § MPF 
C 9  

26.110 
14 kap. 

13 § MPF 
C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 
14 kap. 

14 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.130-i och 

26.140 

14 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 64  

26.150 
14 kap. 

17 § MPF 
C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

26.160 
14 kap. 

18 § MPF 
C 9  

26.170-i 
14 kap. 

19 § MPF 
B 30  

26.180 
14 kap. 

20 § MPF 
C 9  

    15 KAP. STÅL OCH METALL 

27.32 
15 kap. 7 

§ MPF 
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. 
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64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.40-i 
15 kap. 8 

§ MPF 
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.  

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.  

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.  

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.  

27.50 
15 kap. 9 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.60 
15 kap. 

10 § MPF 
C 9  

27.80-i 
15 kap. 

12 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

27.101-i 
15 kap. 

14 § MPF 
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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

27.110 
15 kap. 

15 § MPF 
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. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.120 
15 kap. 

16 § MPF 
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. 
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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. 

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. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.130 
15 kap. 

17 § MPF 
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. 

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. 

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. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.140 
15 kap. 

18 § MPF 
C 9  

        

16 KAP. METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
16 kap. 1 

§ MPF 
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.  

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 
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högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

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.  

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

28.20 och 

28.30 

16 kap. 2 

och 4 §§ 

MPF 

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. 

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. 

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. 

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 punkterna 1–3. 

28.25 
16 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.40 
16 kap. 5 

§ MPF 
C 9  
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28.50 
16 kap. 6 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
16 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.7101 
16 kap. 7 

§ MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

28.80 
16 kap. 8 

§ MPF 
B 30  
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28.90 
16 kap. 9 

§ MPF 
C 9  

28.95 
16 kap. 

10 § MPF 
C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 § MPF, 

   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        17 KAP. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.20 
17 kap. 2 

§ MPF 
B 64  

31.30 
17 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

31.60 
17 kap. 6 

§ MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        18 KAP. METALLBEARBETNING 

    
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 
18 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

34.20 
18 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 
18 kap. 3 

§ MPF 
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 
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per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
18 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 
18 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 
18 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 

kubikmeter. 

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. 

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 
18 kap. 8 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 8 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 
18 kap. 

10 § MPF 
C 9  

        
19 KAP. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 
19 kap. 2 

§ MPF 
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.  

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.  

64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår.  

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.  

39.15 
19 kap. 3 

§ MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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39.30 
19 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.50 
19 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.0001 

19 kap. 

5–6 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som förbrukar  

   1. Mer än 500 250 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 1 ton 500 kg organiska 

lösningsmedel, eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        
20 KAP. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 



Blad 57 
 

 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

39.70 
20 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

39.80 
20 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

39.90 
20 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

        
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk 

behandling 

40.01 
21 kap. 2 

§ MPF 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

40.02 
21 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 

21 kap. 

4–5 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

40.20 
21 kap. 6 

§ MPF 
C 9  
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        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i 
21 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt.  

40.51 
21 kap. 

10 § MPF 
B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60 
21 kap. 

11 § MPF 
C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller avser 

en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott.  

40.70 
21 kap. 

12 § MPF 
C 9 

Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 

40.95 

21 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 
21 kap. 

15 § MPF 
C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

    
Verksamhetsgrupp Värme- och 

kylanläggningar 

40.110 
21 kap. 

16 § MPF 
C 9  

40.120 
21 kap. 

17 § MPF 
C 9  

       
23 KAP. FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 1 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 
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50.20 
23 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna fordon 

per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        24 KAP. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 
24 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med fler än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

30 

2. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med färre än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

63.20 
24 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.40 
24 kap. 4 

§ MPF 
B 23  

63.50 
24 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 
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Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 5 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    25 KAP. LABORATORIER 

73.10 
25 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    26 KAP. TANKRENGÖRING 

74.10 
26 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

74.20 
26 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        27 KAP. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 1 

§ MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 1 

§ MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

85.20 
27 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 

90.11 

29 kap. 

1–2 §§ 

MPF 

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. 

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. 

30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
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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 
29 kap. 3 

§ MPF 
B 47  

90.16 
28 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        29 KAP. AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 

90.406-i 

29 kap. 

65–66 §§ 

MPF 

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.  

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.  

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.  

90.410 och 

90.420 

29 kap. 

68–69 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

64 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 

ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

13 4. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 
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om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.430 
29 kap. 

70 § MPF 
C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.450 
29 kap. 

72 § MPF 
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. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

    Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i 
29 kap. 

32 § MPF 
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.  

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.  

90.251 
29 kap. 

33 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 
29 kap. 

39 § MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 
29 kap. 

30 § MPF 
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. 

30 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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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. 

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. 

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 

punkterna 1–3. 

90.171 
29 kap. 

31 § MPF 
C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 
29 kap. 

18 § MPF 
B 13  

90.281 
29 kap. 

19 § MPF 
C 9  

90.300-i 
29 kap. 

21 § MPF 
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.  

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.  

13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1 eller 

2.  

90.310 
29 kap. 

22 § MPF 
B 

64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

90.330-i och 

90.340 

29 kap. 

24–25 §§ 

MPF 

B 30  

90.341 
29 kap. 

26 § MPF 
C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 
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90.90 
29 kap. 

44 § MPF 
C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs av 

elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 

sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfallet innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Verksamhetsgrupp Förberedelse för 

återanvändning 

90.29 
29 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.190 och 

90.191 

29 kap. 

7–8 §§ 

MPF 

B 30  

90.210-i och 

90.211-i 

29 kap. 

11–12 §§ 

MPF 

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.  

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 punkt 1.  

90.212-i och 

90.213-i 

29 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

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.   

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 punkt 1. 

90.220 och 

90.221 

29 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

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. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.230 
29 kap. 

17 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Konvertering av 

smittförande avfall 

90.382 
29 kap. 

38 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 
29 kap. 

56 § MPF 
B 13  

    
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.480 och 

90.485 

29 kap. 

60–61 §§ 

MPF 

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. 

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 

29 kap. 

62–63 §§ 

MPF 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar.  

90.520 
29 kap. 

64 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 

samla in avfall 
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90.30 och 

90.50 

29 kap. 

48 och 50 

§§ MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 
29 kap. 

49 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 
29 kap. 

51 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.0001 

29 kap 

48–51 §§ 

MPF 

U 6 
Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

lagrar som en del av att samla in avfall. 

    
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 

bergförvar och underjordsförvar 
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90.458 
29 kap. 

55 § MPF 
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. 

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. 

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. 

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. 

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 

punkterna 1–4. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.100 
29 kap. 

40 § MPF 
B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 
29 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

   2. Genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 
29 kap. 

42 § MPF 
B 

30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 
29 kap. 

43 § MPF 
C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0002 

29 kap. 

40–43 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-farligt 

avfall. 

    Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 
29 kap. 

36 § MPF 
B 13  
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90.370 
29 kap. 

37 § MPF 
C 9 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  
29 kap. 

45 § MPF 
B 

137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 
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miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 
29 kap. 

46 § MPF 
C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

90.381 och 

90.383 

29 kap. 

27–28 §§ 

MPF 

B 13  

90.391 
29 kap. 

29 § MPF 
C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till materialåtervinning. 

    
Verksamhetsgrupp Återvinning för 

anläggningsändamål  

90.131 
29 kap. 

34 § MPF 
B 13  

90.141 
29 kap. 

35 § MPF 
C 9 

Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.  

        
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
30 kap. 1 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 
30 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    31 KAP. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
31 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    32 KAP. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 
32 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 6 
Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

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 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

MB  Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 1 

H För hygienisk behandling med risk för 

annan smitta än blodsmitta tas timavgift 

ut. 

Timavgift 

38 § FMH, 

punkt 3 

H För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH UH Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 

i denna taxa. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra 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 att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § 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. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighet m.m. 

20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 
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21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
  



Blad 83 
 

 

 

Taxebilaga 6 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter får kommunen ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Avgift 

får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 

blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig 

kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat, 

2. Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område. 

 

Avgift för kontroll  

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

Nedsättning av avgift 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid eller andra omständigheter. 
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Betalning av avgift 

8 § Betalning av avgift ska ske till Uddevalla kommun och ska fullgöras inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

  

Överklagande 

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut 

om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 

lagstiftning 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu ett fåtal nya ändringar. De gäller införande 
av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, anpassning till 
ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, förtydligande om att 
verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
betalar årsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 
miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för årsavgift för ej anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 
 
Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna i bilagor till 
tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2021-11-18 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

 

 

 
 
 
 
Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00042 

Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 
hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2022. Ett motsvarande beslut fattades även avseende år 
2021. Följande taxor och avgifter föreslås helt eller delvis anges till noll kronor år 2022: 
 

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  
 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,  
 fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 

och övrig hygienisk behandling) samt frisörer, 
 avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  
 
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 
mkr. Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 
därför inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12.  
Karta markupplåtelser.  
Utdrag ur taxedokument. 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP): Att undanta punkt 2 (årlig kontrollavgift enligt 
livsmedelslagen). 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Karna Thomasdotters (MP) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna förutom beslutssats nummer 
2 och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. Ordförande ställer därefter proposition 
på beslutssats nummer 2 i förslaget i handlingarna mot Karna Thomasdotters (MP) 
avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 
2022,  
 
att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 
vara noll kronor år 2022,  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 14 
 
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 
kronor år 2022,  
 
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats, 
 
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet, att finansiering ska ske via minskning av 
kommunens budgeterade resultat 2022.  
 
Jäv 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) anmäler jäv och deltar inte 
i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet. 

Reservation 

Karna Thomasdotter (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 

hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 

anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2022. Ett motsvarande beslut fattades även avseende år 
2021. 
 
Följande taxor och avgifter föreslås helt eller delvis anges till noll kronor år 2022:  
 

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  
 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,  
 fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 

och övrig hygienisk behandling) samt frisörer,  
 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  
 
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 
mkr. Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2022-2024 avsatt 5 mkr för 
näringslivsinsatser med anledning av pandemin, varför finansiering föreslås tas ur denna 
budget. 
  
Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 
därför inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19. 
Karta markupplåtelser.  
Utdrag ur taxedokument. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
 
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 
2022,  
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att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 
vara noll kronor år 2022,  
 
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 
kronor år 2022,  
 
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats.  
 
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet,  
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budget för näringslivsinsatser med 
anledning av pandemin. 

Ärendebeskrivning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2022.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslaget efter samråd med berörda 
förvaltningschefer och ansvariga handläggare.  
 
Följande taxor och avgifter föreslås anges till noll kronor år 2022: 
 
1. Årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  
Avgifterna framgår av Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel. Intäktsbortfallet beräknas till 0,5 mkr vilket är ungefär 
halva intäkten ett år utan pandemi. Ansökningsavgifter kvarstår. 
 
2. Årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen  
Kontrollavgifterna framgår av förslag till Taxa för Uddevalla kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel (§ 8). Avgiften föreslås sättas till noll kronor för icke kommunala 
verksamhetsutövare. Timdebitering av livsmedelskontroll kommer fortsatt att tas ut för 
de verksamheter som inte agerat korrekt. Det kommer också att fortsatt tas ut avgift med 
anledning av befogade klagomål. Intäktsbortfallet beräknas till 2 mkr.  
 
3. Fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 
och övrig hygienisk behandling) samt frisörer  
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Avgifterna framgår av förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74). Intäktsbortfallet beräknas till 
0,2 mkr.  
 
4. Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor 
samt uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum  
Avgifterna framgår av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla 
kommun, avsnitt 1; försäljning av varor och avsnitt 2; gångbaneserveringar, 
restaurangverandor, friluftsserveringar. Syftet är, förutom den ekonomiska lättnaden, att 
näringsidkare utan extra kostnad ska kunna ha del av sin verksamhet utanför butiken 
och därigenom minska risk för smittspridning. Avgiftsnedsättningen föreslås gälla inom 
ett på bifogad karta avgränsat område samt Vällebergsvägen i Ljungskile. 
Intäktsbortfallet beräknas till 0,2 mkr. Eventuella bygglovsavgifter i samband med 
uteserveringar m.m. kommer fortsatt att debiteras enligt gällande taxa.  
 
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr. Berörda nämnder föreslås kompenseras 
för det beräknade intäktsbortfallet och ska därför inkomma med underlag vid årets slut.  
 
Förvaltningarna gör bedömningen att det innebär inget eller begränsat merarbete att vid 
årets slut beräkna intäktsbortfallet.  
 
Det har inte heller bedömts föreligga risk för att avgiftsnedsättningarna kan komma att 
missbrukas i någon större omfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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7. importkontroll (17 §) samt 
8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 
 

6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme (2021 
års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga den tid 
som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 8 § i denna taxa eller annan 
planerad kontroll enligt denna taxa. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 
beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

 
6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 
kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 7 
§ i denna taxa. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
resor, revisioner, och kontroller i övrigt. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 
handläggningstid. 

 
 

Avgift för registrering 
 

7 § Den som en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 
timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 
i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 
som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 
med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 
 

8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 
anläggningen. 

 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 
Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrollt  tillämpas. 
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Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 
livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 
känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 
utformar någon form av märkning eller presentation. En 
erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 
verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 
(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 
offentlig kontroll i § 6a. 

 
9 § Om en tillämpning av 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

 
11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

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

 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
 

12  §  För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas om kontrollen blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits. 
 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 
kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 
aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 
att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
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VERKSAMHETSGRUPP 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

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

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 
timmar 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

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 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100 499 elever är 
tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 
tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 
tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 
tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Dokumenttyp:  Avgifter 

Dnr:  

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen: 2013-05-08, § 65 

Dokumentansvarig:  Tekniska avdelningen, Uddevalla kommun 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2015-12-09, § 305, indexuppräknad 2021 enligt ändringar i 

konsumentprisindex (KPI)  
 

 

 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 066 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 401 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 

dylikt 

 

 
ingen upplåtelse 

 

 
10 066 kr/plats/år 

 

 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 401 kr/plats/säsong 493 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 032 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 331 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 1 979 kr/plats (3x3m)/säsong 

 

 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 

Ambulerande anläggningar för korv, hamburgare och dylikt 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 979 kr/plats (3x3m)/säsong 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 
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Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Lotteriförsäljning från stånd 279 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor/tjänster från stånd 1 003 kr/plats (3x3m)/dag 669 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

Julgranförsäljning ingen upplåtelse 139 kr/plats/dag 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats/dag 

360 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 

 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 

friluftsserveringar 

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, 

verksamhets öppettider) 

 
562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 

runt) 

233 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
233 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

 
349 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

 
562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

Serveringstält 
 

1 336 kr/plats/dag 
 

669 kr/plats/dag 
 

1 336 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ 

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
700 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
487 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare ingen upplåtelse 16 571 kr/plats/år ingen upplåtelse 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 
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§ 15 Dnr KS 2021/00742 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2022. Den utgår från flerårsplanen 2022-2024 som beslutades av 
kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med tillkommande beslut. Den 
består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 
sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste 
resultatprognos som gjorts under 2021. 
 
Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 
 Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 
 Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för 

lärarnas löneavtal, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av 
regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar av de generella statsbidrag 
som är riktade till speciell verksamhet. 

 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 
lägre upplåningsbehov för företagen  

 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 
förändrad låneskuld  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 om en preliminär låneram på 5 043 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2022. Till följd av 
lägre upplåningsbehov för både kommunen och företagen kan låneramen sänkas till 
4 517 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 
2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 
Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 15 
 
att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 

att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 

att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022.  

Deltar ej i beslut 

Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och Miljöpartiets 
ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2022. Den utgår från flerårsplanen 2022-2024 som beslutades av 
kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med tillkommande beslut. Den 
består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 
sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste 
resultatprognos som gjorts under 2021. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 
• Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 
• Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för 

lärarnas löneavtal, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av 
regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar av de generella statsbidrag som 
är riktade till speciell verksamhet. 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och lägre 
upplåningsbehov för företagen  

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av förändrad 
låneskuld  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 om en preliminär låneram på 5 043 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2022. Till följd av 
lägre upplåningsbehov för både kommunen och företagen kan låneramen sänkas till 4 517 
mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 
2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-12-30 Dnr KS 2021/00742 

  

 

 

 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 
 
att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 
 
att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 
 
att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Helena Olsson 
Förvaltningschef Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Förslaget till budget är framarbetat i skuggan av konsekvenserna från pandemin. Drygt ett år av en stor 

smittspridning, många som avlidit och ännu fler som insjuknat med olika grad av komplikationer. 

 

Rent budgetmässigt skapar det stora osäkerheter. Vi vet så här långt att många företag kommit i kläm, och 

arbetslösheten har ökat främst bland våra ungdomar. Glädjande är dock att de ekonomiska prognoserna är 

betydligt bättre än vad som kunde förväntas. 

 

Den här bakgrunden formar självklart hur vi satsar på de närmaste åren, ungdomsarbetslösheten och 

utbildningsskulden är våra viktigaste prioriteringar. Eftersom vi fått en ekonomisk prognos som är 

gynnsam har vi ändå skapat utrymme för några framtidssatsningar som vi är väldigt nöjda över. Mer 

heltider, förstärkt förebyggandeverksamhet och en satsning på trygghet och upplevelser i vår största 

kommundel Dalaberg är framtidsinvesteringar som är viktiga för en fortsatt positiv utveckling av vår 

kommun. 

 

 

 
Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2020-2022 
 

Riktningar 
 

 
Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker 

centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som 

positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

 
I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, 

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

 
I Uddevalla bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De 

når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen. Detta är värden som ligger 

till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande eller anställning. 

 
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar 

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv och 

traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 

vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  
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Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter. 

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat 

 

Övergripande strategier 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär en 

strävan mot för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla 

kommuns lokala förhållanden.  

 

Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar ekologisk 

utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att 

Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att minska utsläppen från 

koldioxid och andra växthusgaser och satsa på fossilbränslefria fordon, en övergång till förnybar energi 

samt skapandet av kolsänkor, t.ex. via byggprocesser med ökat inslag av trä i konstruktionerna. Andra 

viktiga åtgärder är tydligare upphandlingsförfarande och klara kravspecifikationer som styr mot de 

politiska målsättningarna tex. ekologiska och lokalodlade livsmedel i kommunernas kök men även genom 

att stimulera en ökad produktion av fossilfri energi. Kommunen anpassas till effekterna av ett förändrat 

klimat genom bland annat byggnation av översvämningsskydd och andra åtgärder som skyddar mot ett 

mer extremt väder. Förutom klimatåtgärder arbetas det även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.     

 

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara natur-

upplevelserna och göra friluftslivet tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boende-

miljöer och ge förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende och 

skydda den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.   

 

Både hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. I kommunen 

utvecklas den t.ex. genom att cykelvägar och kollektivtrafik knyts ihop och utvidgas, likaså pågår arbete 

för en successiv utbyggnad av Bohusbanan med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla 

samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt arbetas det vidare med att hitta 

smidiga lösningar för stadens trafik.  

 

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag 

och individer får ett positivt bemötande av kommunen och får sina ärenden snabbt och rättssäkert 

hanterade skapar kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och 

nytänkande, hjälper att skapa en företagsvänlig stad vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.    

 

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk hus-

hållning. Varje använd kommunal skattekrona ska syfta till att uppfylla det övergripande politiska målet 

att skapa förutsättningar till en god livskvalitet. Varje möjlighet till rationaliseringar som inte går ut över 

kvalitén ska tas tillvara och med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska 

resurserna användas med maximal effektivitet. Detta ska ske genom exempelvis utökad digitalisering 

inom alla kommunens verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler. 
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Kommunen ska ha en säkrad kompetensförsörjning som syftar till att skapa en inkluderande och rättvis 

utveckling för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta skapar möjligheter att bättre tillvarata 

organisationens samlade kompetens och upplevas som en attraktiv arbetsgivare där bland annat heltids-

resan, hälsoresan och processerna för färre anställda per chef ges större förutsättningar. Förändringsvilja 

och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till exempel 80-90-100 konceptet 

(80% arbetstid 90% lön 100% pension).  

 

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 

Även Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke ska utvecklas och stärkas för att synliggöra våra 

besöksmål.  

 

Den kommunala omsorgen skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Kommunens vård och 

omsorg präglas av omtanke, värdighet och integritet, den är god, värdig och skapar ökad livskvalitet.  

 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastruktur-investeringar samt platser 

som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 

service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

 

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ges kommunens alla invånare, föreningar och näringsliv – i 

tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. Det förebyggande 

arbetet ska stärkas och utvecklas med fokus på barns och ungas psykiska ohälsa, den ökande 

droganvändning och ensamhetsproblematiken bland främst äldre. Arbetsmarknads- och integrations-

arbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning, 

nyanlända och ungdomar ska snabbt lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och 

trygga skolor ger studiero och förbättrade studieresultat. 

 

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna. 

Genom ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapas trygghet på gator och torg. En fortsatt 

utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de offentliga 

miljöerna. Ett starkare och stabilare samhälle skapas om vi tillsammans arbetar för att åstadkomma 

jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde samt inser att mångfald är en tillgång.     

 

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre hälsa 

och välmående. Därför är strävan att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. Detta sker 

genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder men även genom att stötta kultur-

verksamhet, föreningar samt att stärka samarbetet med den idéburna sektorn som gör att kommunen och 

civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

 

Den politiska organisationen ska utformas utifrån behovet att leda kommunen och strävar efter att genom 

ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor med öppenhet, respekt och professionalitet som riktmärke. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2020-2022 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning 
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2022-2024. Skrivelsen innehåller 

bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  

 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är 

fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för 

att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i 

de yngre och äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är 

tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.  
 

Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken. Dessutom finns det 

ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och förbättringar av befintliga lokaler. 

Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest strategiska frågor vilket framöver kommer sätta 

stor press på Sveriges kommuner dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga 

medarbetarna.  
 

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande åren 

så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat på 

Sveriges kommuner och regioners senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte 

mycket annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen 

ökar snabbare än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 

utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills vidare att 

det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen.  
 

För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste nettokostnaderna minska 

genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande resurser för nämnder och 

förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 

som har sänkt nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 

kommande planperiod ser relativt bra ut. 
 

Flerårsplan 2022-2024 är baserad på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. Detaljer och förändringar till 

nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”. 

 

Följande tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den ekonomiska 

effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat med rött 

uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  
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Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämt-

ningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga månaden snabbt har 

eskalerat likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen och 

en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 har påbörjats i Sverige, liksom globalt, stärker 

samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året och än mer utsikterna för 2022. 
 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhälls-

ekonomin, ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär 

en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som 

några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023). Detta beräknas också ge skjuts åt 

sysselsättningen liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens 

återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 % de kommande två åren. (SKR 

december 2020).  
 

Diagrammet nedan är från SKRs ekonomirapport och beskriver vad som händer när de förväntade 

kostnaderna för demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar). 

 

 
Diagram: Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Mål

2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6% 99,0

Soliditet (%) 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 410 806 911 1 101

Låneskuld (mkr) 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136

Egen låneskuld (mkr) 452 572 1 158 1 838 2 677

Resultat (mkr) 71 180 44 45 57

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte
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Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. När ekonomin nu 

övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara 

behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolkningsutveck-

lingen. 

 

Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. Den 

ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäktsökning som inte 

ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens ekonomi och ett växande 

behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  

 
Några sammanfattande nyckeltal för perioden 
 

% 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP -2,8 3,3 3,4 1,6 2,0 

Sysselsättning, timmar -3,8 1,8 2,4 0,9 0,8 

Relativ arbetslöshet  8,6 8,8 8,2 7,8 7,5 

*Timlön, konjunkturlönestatistiken  2,1 2,6 2,2 2,3 2,4 

*Konsumentpris, KPIF  0,5 1,8 1,4 1,8 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV)  1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 
 

*Enligt SKRs bedömning maj. 
 

Utgångsläge inför planeringen 
2020 års resultat uppgick till 71 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via försäkring 

med ca 100 mkr. År 2020 var ett speciellt år på många sätt där Covid-19 situationen har präglat större 

delen av året, ur finansiell synvinkel har flera kompensationsåtgärder genomförts för att möta 

statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga förändringar. Kompensationsåtgärderna har i hög grad 

bidragit till att merparten av Sveriges kommuner redovisar ett överskott under 2020, så även Uddevalla. 

 

Kompensationsåtgärderna till trots så bedöms kommunens verksamheter ha en budget i balans, mycket 

tack vare att kommunen genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 

nettokostnaderna betydligt. Vilket medför att kommunens förutsättningar inför kommande planperiod ser 

relativt bra ut förutsatt att planerade förändringar inför 2022 genomförs. 

 

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2021-2023. Planen är 

antagen november 2020 eftersom budgetprocessen senarelades vilket medför att förutsättningarna 

inte förändrats så mycket inför kommande år. Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de 

kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en svag tillvägt i befolkningen i 

arbetsför ålder kvarstår, dock har den tidigare relativt stabila befolkningsökningen förändrats. Under 2020 

ökade kommunens befolkning med 84 personer jämfört med 400-500 personer tidigare år. Om den 

befolkningsutvecklingen permanentas framöver kommer det få stora konsekvenser för kommunens 

verksamheter och skatteintäkter.   

 

Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka till sig 

framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala tjänster ökar är en 
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fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner och Regioner skriver ofta 

om denna viktiga framtidsfråga.  

 

Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2021 visar att uppgången av arbetslösheten vid 

pandemins början minskat något för att sedan stabiliseras på en nivå som är högre än före pandemins 

start. I april låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 9,2 %, vilket är högre än riket (8,2 %) och Västra 

Götaland (7,7%). Arbetslösheten är fortsatt högre för män (9,8 %) än för kvinnor (8,6 %).  

 

 

 
Även om den totala arbetslösheten sjunker sakta så ökar långtidsarbetslösheten. I en lågkonjunktur 

drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. Redan innan pandemin 

sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden fortsätter att öka i riket. 

Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa 

och arbetslösa som är 55 år eller äldre. Men pandemin har även medfört att personer som normalt sett haft 

en relativt stark förankring till arbetsmarknaden blivit arbetslösa och dessutom har svårare att komma 

tillbaka. En förklaring som lyfts är strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras eller 

försvinner, vilket ställer krav på nya eller förändrade kompetenser bland arbetstagare. 
 

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 

arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just ungdomar. Den 

kraftiga uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens nivå är fortsatt högre än före pandemin. I 

april låg ungdomsarbetslösheten på 10,9 % i Uddevalla vilket är högre än riket (10,5 %) och Västra 

Götaland (9,8 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan könen större (män 12,9 % och kvinnor 8,7 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2020 hade Uddevalla kommun 56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 

befolkningen med 84 personer, befolkningsökningen var lägre än väntat och vi får gå så långt tillbaka 

som till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolkningsutvecklingen. Det låga utfallet beror framför allt 

på att utflyttningen var hög under hösten och det var framför allt unga vuxna som flyttade ur kommunen. 

Detta resulterade i ett negativt flyttnetto om -4 personer. Under 2020 föddes det 631 barn och 551 

kommuninvånare avled. Befolkningsökningen under 2020 förklaras därför av ett födelseöverskott om 80 

personer 
 

Osäkerheten i befolkningsutvecklingen framåt är särskilt stor under pandemin. Kommunens 

prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att vara dämpad de närmaste åren för att sedan 

återgå till mer normala nivåer. Under kommande år väntas antalet nya färdigställda bostäder vara relativt 

hög. Antalet nyanlända väntas vara låg jämfört med tidigare år. Fruktsamheten väntas vara något lägre de 

närmaste åren för att sedan öka under slutet av prognosperioden. Detta beror på att de stora kullarna som 

föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern, men att trenden är att allt fler är äldre är de får sitt 

första barn. 

 

Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes våren 

2021. Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet asylsökande och 

nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört med våren 2016. 

Migrationsverkets prognos är att det lägre antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att hålla i sig 

kommande år. 
 

Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med uppehålls-

tillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning av kommunens 

andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli ca 75 personer 2021 och ca 70 

personer 2022. 
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Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 
 
Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 

och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före 

denna period medan den minskade kraftigt under 2020. Prognosen visar att befolkningsutvecklingen 

förväntas vara dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer normala nivåer. 

 

 
Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning.  
 

Jämfört med 2020 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i stort 

sett bara i intervallet 20-64 år som antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2030 jämfört med 2020. 
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Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020,  
jämfört med prognos för 2030. 
 
Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur 

denna utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2010-2030, men 

sammansättningen ändras något. Det är framförallt andelen äldre som ökar medan andelen som är mellan 

20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt.  
 

Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den andel 

som genererar skatteintäkter minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resurs-

fördelning som ska ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom 

kommunen. Ibland kan dessa vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan 

nämnder kan bli aktuellt.  
 
 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp.  
Faktisk befolkning för 2010, 2015 och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
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Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt prel. befolkningsprognos 2021 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 621 9 0 5 3 10 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 

6-15 6 928 91 174 256 344 398 

16-19 2 520 46 131 187 171 204 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 

80-84 1 741 15 65 146 236 346 

85-w 1 734 19 45 62 98 133 

Summa 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 
 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2020.  
 
Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska kostnader 

som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för verksamheterna 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt boende och ordinärt 

boende och beloppen framgår i ”Spec. demografiberäkning 2022-2030”. Kostnaderna beräknas som ett 

genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden. 

Det bör observeras att demografin kan påverka ytterligare verksamheter härutöver. 

 

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommunen. 

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och 

stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden 

för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska 

präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhets-

mässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten 

visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning 
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022  

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 

miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi även 

om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis 

prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de 

finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och 

budget.  

 

Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022. För 2023 och 2024 antas samma nivåer tills 

vidare. 
 

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld 

• Egenfinansiering av investeringar 

 

 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 
 

mkr 2021 2022 2023 2024 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 38 40 41 42 

Maximal investeringsnivå 590 662 764 865 

 
För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så 

kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan konstateras 

att nettokostnadsandelen uppnås för perioden 2022-2024, medan egenfinansiering av investeringar och 

soliditet ej ser ut att nås. För samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då det är för tidigt att skarpt 

bedöma skatteintäkterna på grund av rådande coronapandemi. De tillskott som staten beslutat tillskjuta 

fram till och med maj 2021 är med i denna beräkning. Därefter har en justering gjorts dels för ny 

skatteprognos från SKR i oktober, +23 mkr, och dels för tillskott av generella statsbidrag, +17 mkr, som 

beslutats i statens budget i november. Dessa justeringar har finansierat en tilläggsbudget som beslutats av 

kommunfullmäktige i december. 

 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande tabell visar 

utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

Finansiella mål enligt strategisk plan 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. Den finansiella 

beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 

skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de 

faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att arbetsgivar-

avgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt finansierad löneökningstakt medan inflationen 

pendlar under 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 

perioden (ackumulerade belopp): 
 

mkr 2022 2023 2024 

Lönereserv 144 215 304 

Prisreserv (varor och tjänster) 13 27 41 

Summa 157 242 345 

Ändring jämfört med föregående plan 12 25 - 

 

Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 

framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet av 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6% 99,0% 99,0% 99,0

Soliditet (%) 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8% 12,8% 13,5% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6% 38,3% 111,8% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 410 806 911 1 101 724 269

Låneskuld (mkr) 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136 6 631 6 648

Egen låneskuld (mkr) 452 572 1 158 1 838 2 677 3 122 3 089

Resultat (mkr) 71 180 44 45 57 44 44

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte

% 2022 2023 2024 

Löneökningstakt  2,2 2,3 2,4 

Löneökningstakt föregående plan 2,3 2,5 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,4 1,8 2,0 

Prisutveckling föregående plan 1,9 2,0 - 
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denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket och 

ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. 

 

mkr 2021 2022 2023 2024 

Pensionskostnader (brutto) 226 213 214 214 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2021 till 2022 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 

uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2022-2024. 

Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling 

som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande 

kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för 

2022 beräknat till 1,9 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt 

redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i 

organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar 

för personal- och övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 

används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är max 

99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering 

av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 40 mkr.  

 
I denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 2022-2024. 
 
 

 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2021 års nivå om 22,16 

kronor.  

 

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 

med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 

Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 öre (2013). För 2020 uppgår den till 

38 öre. 
 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nettokostnadsandel  98,1 95,3 98,9 98,9 98,6 
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Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

 
Skatteintäkterna har ursprungligen beräknats från skatteprognosen från SKR i april. Därefter har en 

justering gjorts dels för ny skatteprognos från SKR i oktober, +23 mkr, och dels för tillskott av generella 

statsbidrag, +17 mkr, som beslutats i statens budget i november. Dessa justeringar har finansierat en 

tilläggsbudget som beslutats av kommunfullmäktige i december. 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 14 % i förhållande 

till bokslut 2020.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 

inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäktsberäkningen har använt en 

förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med kommunens befolkningsprognos i juni 2021. 

 

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 

nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 

verksamhet.  

 

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 

finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

 

Finansnettot budgeteras till -9 mkr för 2022, vilket är 15 mkr lägre än prognosen för 2021. För 2023 

beräknas finansnettot till -9 mkr och för 2024 till -18 mkr. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 

finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på sikt. 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 664 3 805 3 978 4 056 4 185 

Förändring %  3,8 % 4,5 % 2,0 % 3,2 % 

Ackumulerad förändring %  103,8 % 108,6 % 110,7 % 114,2 % 

Ändring jämfört med föregående plan, mkr  +67 +151 +93  
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Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 
 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 

investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en 

ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre sikt är 

också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 
Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2022, 2023 och 2024 i planeringsperioden. 

Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  
 

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bland annat kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, 

ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och förskolor, gruppbostäder LSS, ny simhall, upprustning 

Rimnersvallen, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se 

”Kommunens investeringar 2022-2031”. 
 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 

investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag. 

En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2021-2031 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 2022-

2024 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort underlag 

för nämndernas investeringsbudget för 2022-2024. 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet i 

strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2022-2024 kommer istället att 

minska, främst på grund av höga investeringsnivåer.  

 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Investeringsnivå 525 410 806 911 1 101 

Resultat och avskrivningar 191 311 199 230 260 

Självfinansieringsgrad % 60 % 76 % 25 % 25 % 24 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  590 662 764 865 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  180 -144 -147 -236 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Soliditet inkl. pensionsskuld 14,6 16,1 13,6 13,3 12,8 
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Skulder och räntor 

 

Upplåning 
 

 

Den totala låneskulden ökar med ca 2 500 mkr under perioden 2020-2024. Kommunens andel av detta är 

ca 2 200 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande avser bolagens upplåning som 

preliminärt antas öka med ca 300 mkr i planen.  

 

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 

tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2020. Kommunens 

ökande låneskuld enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  

 

Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2022-2024 vilket är i nivå med 

föregående flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2020 blev 1,46 %. 

 

Internränta 
För 2022 sänks internräntan från 1,25 % till 1,00 %.  Detta är ungefär i linje med kommunens 

genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med SKRs rekommendation.  

 

Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter dock i 

något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara 

de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att 

leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. 

En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för 

investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta 

detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service 

som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  

 

mkr Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Total låneskuld 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 154 3 228 3 359 3 409 3 459 

Varav kommunens egen låneskuld 452 572 1 158 1 838 2 677 
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 

som händelserna har: 
 

Händelse       Årseffekt 2022, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   46 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   39 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 
+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter 925 885 903 919 937

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 421 -4 673 -4 738 -4 845

Avskrivningar -120 -131 -155 -184 -203

Jämförelsestörande poster -109 36 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 602 -3 631 -3 926 -4 003 -4 111

Skatteintäkter 2 673 2 788 2 905 3 001 3 092

Generella statsbidrag och utjämning 991 1 017 1 073 1 055 1 093

VERKSAMHETENS RESULTAT 62 174 52 53 75

Finansiella intäkter 63 52 52 53 54

Finansiella kostnader -54 -46 -60 -62 -72

ÅRETS RESULTAT 71 180 44 45 57

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6%

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,2% -0,2% -0,2% -0,4%

Resultat i % av skatter och bidrag 1,9% 4,7% 1,1% 1,1% 1,4%

BALANSBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Anläggningstillgångar 5 883 6 236 7 018 7 795 8 743

- varav långfristiga fordringar 3 154 3 228 3 359 3 409 3 459

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar 310 388 378 378 378

- varav kassa, bank och korta placeringar 35 100 100 100 100

SUMMA TILLGÅNGAR 6 193 6 633 7 405 8 182 9 130

Eget kapital 1 765 1 945 1 989 2 034 2 090

- varav årets resultat 71 180 44 45 57

Avsättningar 87 50 54 56 58

- varav pensionsskuld 39 40 39 41 43

Skulder 4 341 4 638 5 362 6 092 6 982

- varav långfristiga lån 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 6 193 6 633 7 405 8 182 9 130

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 452 572 1 158 1 838 2 677

Soliditet inkl pensionsskuld 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Finansieringsbehov

Investeringar -525 -410 -806 -911 -1 101

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -525 -410 -806 -911 -1 101

Finansiering

Från den löpande verksamheten 234 364 220 231 262

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -131 -50 -50

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 100 194 717 730 890

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -9 -65 0 0 0

Summa finansiering 240 493 806 911 1 101

Egenfinansiering investeringar 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6%



  24 (79) 

 

DRIFTSBUDGET 

 
 
*Inkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 

Löpande pris

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2020 2021 2022* 2023* 2024*
Kommunfullmäktige och revision -9,2 -11,8 -12,1 -12,1 -12,1

Kommunstyrelse -310,6 -366,6 -346,6 -328,1 -326,4

KS Försörjningsstöd -77,0 -74,0 -74,0

Barn och utbildningsnämnd -1 513,3 -1 537,8 -1 594,1 -1 574,1 -1 574,1

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,7 -14,6 -20,0

Socialnämnd -1 374,1 -1 384,7 -1 465,8 -1 465,8 -1 465,8

Socialnämnd demografi -10,7 -21,5 -34,4
Samhällsbyggnadsnämnd -111,5 -110,4 -125,8 -124,8 -124,8

Kultur- och fritidsnämnd -147,0 -146,3 -150,2 -148,2 -148,2

Valnämnden -0,1 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1

Driftreserv för ny simhall inkl Rimnersområdet -30,0 -30,0 -30,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -4,7 -21,1 -53,8 -92,8

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0

Nämndernas över/underskott -4,7 0,0 0,0 0,0
Behov av minskade nettokostnader 0,0 10,0 55,0

Summa nämnder/styrelser -3 465,8 -3 567,1 -3 834,7 -3 830,1 -3 840,7

Övriga ej fördelade poster * -168,3 -95,4 -117,2 -207,2 -313,8

Eliminering internt finansnetto 32,2 30,8 26,2 34,3 43,8

Summa verksamhetens nettokostnad -3 601,9 -3 631,7 -3 925,7 -4 003,0 -4 110,7

Skatteintäkter 2 673,0 2 788,0 2 905,4 3 001,1 3 092,4

Generella statsbidrag och utjämning 991,0 1 017,0 1 072,5 1 055,3 1 092,9

Verksamhetens resultat 62,1 173,3 52,2 53,4 74,6

Finansiella intäkter 63,0 52,4 51,6 53,0 53,8

Finansiella kostnader -54,0 -45,6 -60,1 -61,5 -71,6

Resultat efter finansiella poster 71,1 180,1 43,7 44,9 56,8

REDOVISAT RESULTAT 71,1 180,1 43,7 44,9 56,8

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6%

* Specifikation övriga ej fördelade poster:

Arbetsgivaravgifter 6,9 19,7 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -113,0 -57,8 -69,6 -74,6 -77,8

Pris och lönereserv 17,3 -85,6 -46,9 -131,9 -234,9

Riktade statsbidrag tillskott 6,4 -7,1 -4,7 -4,7 -5,1

Övriga poster -85,9 35,4

Summa ej fördelade poster -168,3 -95,4 -117,2 -207,2 -313,8
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr). 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat under planeringsperioden. 

 

Verksamhetsbeskrivning  

 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, 

lokalhyra, webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även 

kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Under januari införs ett nytt närvaro- och voterings-

system. Den 15 oktober 2022 tillträder det nyvalda kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2021-

2022 har ungdomsfullmäktige 18 stycken invalda ledamöter och 5 ersättare. Det första sammanträdet 

hålls den 8 oktober 2021 och det sista i maj/juni 2022. Ungdomsfullmäktige beräknas ha 6-8 samman-

träden under 2022, vid höstens 2022 tillträder ett nytt ungdomsfullmäktige.  

 

Kommunens revisorer 
Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt biträde beträffande administration 

och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den 

största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. 

Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, bevakningsgrupper samt 

projektgrupper. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver 

detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa aktuella ärenden. Sedan genomförs även 

dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till 

att granska. Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala 

bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget. 

Det förekommer ibland behov av att bevaka en särskild frågeställning, till exempel ett investerings-

projekt, som berör flera nämnder/styrelser. Revisionen kan då besluta om särskild bevakningsgrupp för 

dessa. Vid fördjupade granskningar och förstudier så tillsätts även en projektgrupp för detta uppdrag.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 11,8   - 

2022  0,0 11,8 - 

2023  0,0 11,8 - 

2024  0,0 11,8 - 
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Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för överförmyndarkontoret. 

Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och 

här görs en uppskattning utifrån tidigare år. Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska 

situation. Kontorets kostnader utgörs huvudsakligen av personal- och lokalkostnader. 

 
Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet, samt 

arvoden till ledamöter. 2022 kommer det att vara vänortskonferens i Skien. Konferensen med de nordiska 

vänorterna utgörs av 3 delar, politiker-/tjänstemannakonferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med 

deltagare från alla nordiska länder. För 2022 planeras ungdomsutbyte med Japan och Norden. Under året 

kommer också Corona boken med texter från unga hur de upplevt pandemin. Under 2023 kommer 

Uddevalla kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska vänorterna. 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunfullmäktige 0,0 3,1 3,1 

Kommunens revisorer 0,0 2,1 2,1 

Överförmyndaren 0,1 6,5 6,4 

Vänortskommittén 0,0 0,5 0,5 

Summa 0,0 12,2 12,1 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +17,0 mkr för 2022 och minskar med -1,5 mkr för 2023 och 

-3,2 mkr för 2024.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. För 2022 utökas 

anslaget tillfälligt med 3 mkr till 77 mkr. Över- eller underskott rapporteras särskilt i kommunstyrelsens 

uppföljning och årsbokslut.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 5,0 mkr för sociala investeringsmedel och 

Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. De sociala investeringsmedlen fördelas till nämnd efter att projekten 

har godkänts av kommunstyrelsen.  

 

I pandemins spår har främst ungdomsarbetslösheten ökat. För att inte få en förlorad covid-generation 

utökas kommunstyrelsens kommunbidrag med +5,0 mkr avseende arbetsmarknadsinsatser och +1,0 mkr 

för att säkerställa ett utökat antal sommarjobb och ferieplatser. Utökningen avser enbart 2022. 

 

Konsekvenserna för näringslivet är inte homogent. De flesta företag har tagit sig igenom detta besvärliga 

år ganska bra. Dock går det att se vad gäller besöksnäring och handel att många har haft starkt sjunkande 

omsättning. För att stimulera en nystart har +5,0 mkr avsatts för näringslivsinsatser. Det handlar inte om 

direkta stöd till enskilda företag, utan allmänna insatser för att stimulera exempelvis besöksnäringen 

genom olika event. Utökningen avser enbart 2022. 

 

Sjukfrånvaron har ökat och är nu på en hög nivå som inte är långsiktigt rimlig för berörda individer och 

kommunen som organisation. Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas därför med +2,2 mkr, dels för att 

öka friskvårdsbidraget till en nivå som ger effekt hos de personalgrupper som behöver det mest samt till 

att anställa en rehabsamordnare. Därutöver utökas kommunbidraget för 2022 med +2,0 mkr till särskilda 

insatser för att minska rehabskulden och förbättra personalens hälsa. 

 

För att utöka upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med +2,0 

mkr. 1,0 mkr av dessa avser utökning av ordningsvakter, främst för Dalabergsområdet. Ordningsvakterna 

samordnas med insatserna i centrum för att få optimal effekt. 0,5 mkr avser försök med utökat öppet-

hållande på fritidsgården och 0,5 mkr avser medel för att tillsammans med övriga fastighetsägare utveckla 

utemiljöerna kring Dalabergs centrum. Utökningen om 0,5 mkr + 0,5 mkr avser enbart 2022 och 2023. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 366,6   50,6 

2022  17,0 383,6 94,5 

2023  -1,5 365,1 45,2 

2024  -3,2 363,4 3,4 
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Därutöver utökas kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med +3,2 mkr avseende digitaliserings-

åtgärder för att möjliggöra effektiviseringar, +1,6 mkr två upphandlingstjänster samt +0,8 mkr 

dokumenthanteringssystem. 

 

Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar för områdesplan Bäveån -3,4 mkr, upphandling nytt HR-

system -2,7 mkr och justering pga. LKBR -2,7 mkr.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 10,0 mkr för stadsutvecklingsprojektet avseende 

översvämningsåtgärder. Dessa medel överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna 

och insatserna genomförs. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med: 
 

• 6,0 mkr till förebyggande verksamhet såsom drogförebyggande verksamhet med 

samordningstjänster, verksamhet för ungdomar typ mobila fritidsteam, och stöd för avhoppare. 

Satsningen budgeteras hos kommunstyrelsen men omdestineras till berörd nämnd efter att 

kommunstyrelsen prövat och prioriterat lämpliga insatser. 

• 4,0 mkr för att samordna och utöka arbetet med förebyggande verksamhet. Inriktningen är av allmän 

karaktär men med särskilt beaktande av våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt förstärkt 

drogförebyggande verksamhet. Denna utökning tilldelades ursprungligen socialnämnden men 
överförs till kommunstyrelsen som en gemensam resurs för samtliga nämnder. 

• 4,0 mkr avseende säkerhet och trygghet i form av ytterligare resurser för ordningsvakter, 

kameraövervakning belysning eller andra åtgärder som upplevs som trygghetsskapande i offentlig 

miljö. 

• 10,0 mkr för arbetsmiljöinsatser samt förstärkningar till felavlönad personal.  

• 3,0 mkr avseende arbetsmarknadsinsatser. Förstärkningen möjliggör bland annat att säkerställa 

rehabkoordinator, hälsopedagog och verksamheten inom Nike. 

• 3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet. Avser inte generella föreningsstöd utan riktar 

sig till föreningar som kommunen har särskilda avtal med. Det handlar om föreningar med sponsring 

av representationslag, cuper och event. Men kan också under särskilda omständigheter riktas till 

andra delar av föreningslivet som på grund av pandemin tappat viktiga intäkter för sin verksamhet. 

Denna utökning tilldelades ursprungligen kultur och fritidsnämnden men överförs till 
kommunstyrelsen.  

Därutöver har kommundirektören fått i uppdrag att föreslå en fördelning av 7,0 mkr i centrala 

upphandlingseffekter utifrån förväntade effekter. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen i bland annat 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor, tillväxtarbete, näringslivsutveckling, samhällsplanering, 



  29 (79) 

 

ekonomi, juridik/administration och samhällsskydd. Förvaltningen samordnar också kommunens 

folkhälsoutveckling, är arbetsgivarföreträdare och arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare samt har det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt 

som externt. Sedan år 2020 ansvarar kommunstyrelsen för handläggningen av försörjningsstöd. 

 

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering, 

medlemsavgifter, sponsring m.m.  

 

 
Kommunledningskontorets indelning i avdelningar och uppgiftsfördelning beskrivs nedan: 

 
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och har det 

samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknads-

program och insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsvariation, 

utrikesfödda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande projekt. Sedan 15 februari 2020, ansvarar 

avdelningen även för försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälningar och akut hemlöshet, som 

tidigare låg organiserat under socialnämnden. Förutom det samordnande ansvaret för nyanländas 

etablering och övriga integrationsfrågor så bedriver avdelningen egna integrations- och etablerings-

aktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med Förvaltningsområdet för finska språket. 

 
Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhällsplanering, 

näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Arbetssättet är att samla utvecklingsarbetet genom 

samverkan med det omgivande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella aktörer och 

externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

och omfattar områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan 

och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. Ett starkt fokus är att 

positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala 

utvecklingsprojekt. Avdelningen har fem verksamhetsområden; samhällsplanering, näringslivsutveckling, 

hållbar utveckling, tillväxtprojekt och infrastruktur. 

 
Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare och ansvarar för att skapa och 

upprätthålla kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i syfte att 

säkerställa rättssäkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på uppdrag av 

kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och operativt stödja 

organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och effektiv 
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organisering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen har vidare det 

övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. 

Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens interna och externa kanaler för 

kommunikation via bland annat inblicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, utarbetar 

policys och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och råd i kommunikationsfrågor. 

Avdelningen ansvarar även för kontaktcenter. 

 
IT-avdelningens uppdrag är att stödja de kommunala verksamheternas utveckling och service till 

medborgarna genom att tillhandahålla ett modernt IT-stöd med hög tillgänglighet och kvalitet. 

Avdelningen ansvarar för den totala IT-tekniska infrastrukturen, allt från drift till datakommunikation och 

arbetsplatser. I uppdraget ingår kommunens digitala agenda med tillhörande handlingsplan, system-

samordning, telefoni, IT-inköp, IT-upphandlingar och IT-säkerhet. Avdelningen stödjer kommunens 

verksamheter kring digitalisering, automatisering, utveckling och behov inom IT-området. Avdelningen 

är stöd till enheterna kring strategier, teknisk design, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling. 

 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och 

förvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. 

Avdelningens huvudsakliga kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 

redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen, kommunövergripande 

upphandlingar, samt strategiska lokalfrågor. 

 
Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvaltningens interna gemensamma 

processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och kommunledning. Vidare 

lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohuslän samt räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän. Även kommunens arkiv och förvaltning av kommunens ärende- och dokumenthanterings-

system, försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt budget- och skuld och 

konsumentrådgivning ingår i avdelningens verksamhet. 

 
Enheten för trygghet och samhällsskydd tillhör kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag av 

kommundirektören. Enheten startade i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna kommunens 

kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är uppdelade i de fyra huvudsakliga fälten 

krisberedskap, samhällstrygghet, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. 

 

Nämndens styrkort 
Kommunledningskontoret föreslår att två nya uppdrag inom personalområdet tillförs styrkortet. Det ena 

innebär att göra en översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Initialt ska 

uppdraget innebära att utreda och initiera aktiviteter avseende chefernas arbetsmiljö, metoder att skapa 

hållbara scheman samt göra friskvård till en del av arbetet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med 

samtliga förvaltningar.  

 

Det andra föreslagna uppdraget är att göra en översyn av rekryteringsprocessen. Målsättningen med 

översynen är att utvärdera och säkerställa att nuvarande rekryteringsprocess är/blir kompetensbaserad, 

kvalitetssäkrad och därmed också fri från diskriminering och bidragande till integration. 
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Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget 

 fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 366,6 383,6 392,6* 374,1* 372,4* 

Investeringar 50,6 94,5 94,5 45,2 3,4 

*Exkl tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 
Nämnden har tilldelats utökningar på 25,8 mkr, minskningar med -8,8 mkr samt ytterligare 30,0 mkr i 

utökning i tilläggsbudget december. 

 

Från 2023 upphör de 11,0 mkr som avsatts 2022 för pandemieffekter. Även avsatta 2,0 mkr för 

hälsoskulden upphör. Likaså de tillfälliga 3,0 mkr avseende utbetalningar av försörjningsstöd. 

Kommunbidraget för nytt lönesystem minskas med ytterligare 2,4 mkr. 

 

Från och med 2024 upphör avsatta 1,0 mkr för Dalabergs utemiljö och utökat öppethållande på Dalabergs 

fritidsgård, dessutom utgår de 0,8 mkr för nytt dokumenthanteringssystem. 

 

Investeringar 
Den beslutade investeringsramen för 2022 uppgår till 94,5 mkr, varav IT-avdelningens investeringar är 

4,2 mkr. 0,3 mkr avser nytt dokumenthanteringssystem. Det har avsatts 90,0 mkr för Uddevallas nya 

brandstation som håller på att byggas i anslutning till Västgötavägen och riksväg 44. Stationen beräknas 

vara färdigbyggd sommaren 2023 och arbetet med att förbereda tomten för byggnation har pågått sedan 

februari 2021. De nämnda investeringarna för 2022 finns även upptagna i investeringsramen 2023. De 

planerade 3,4 mkr för 2024 avser IT-avdelningens investeringar. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk styrning 0,0 46,4 46,4 

Kommunledningskontoret 152,0 444,1 292,1 

Räddningstjänsten 0,0 54,1 54,1 

Summa 152,0 544,6 392,6 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
Beloppens fördelning mellan intäkt och kostnad är preliminära för kommunledningskontoret då arbetet 
med detaljbudgeten pågår 
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Kommunstyrelsen politisk styrning 

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår bland annat arvoden och omkostnader för 

förtroendevalda, partistöd, sponsring, kollektivtrafik, ägarbidrag till Fyrstads flygplats AB. Här ingår 

även budget för sociala investeringsmedel och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Vad gäller köp av 

turistverksamhet har 1,2 mkr avsatts för ersättning till Uddevalla Turism AB. Kommunen är medlem i, 

samt lämnar bidrag till ett antal föreningar och intresseorganisationer. Kommunen delfinansierar även 

projekt. Nedan redovisas beräknad omfattning för dessa och diverse övriga budgetposter (belopp i tkr, 

vissa belopp är dock preliminära): 
  

  
 
Kommunledningskontoret 

Vid fördelningen av budgetramarna per avdelning för kommunledningskontorets verksamheter har 

justering gjorts för de utökningar som tidigare nämnts. Nämnden har inte fått någon minskning av ramen 

till följd av besparingar, utöver de minskningarna av budgetramen som varit beslutade sedan tidigare. Det 

har dock gjorts diverse omfördelningar av budgetmedel mellan olika enheter. 

 

Inom arbetsmarknadsavdelningen sker en minskning av antalet enheter, där integrationsenheten upphör 

från och med 2022. Personal har placerats inom andra enheter inom avdelningen. Förändringen är en följd 

av minskat flyktingmottagande som medför att antalet tjänster behöver minskas med tre befattningar, 

omställningen träder i kraft from 1 januari. Inom avdelningen personal och kommunikation slås enheterna 

kommunikation och kontaktcenter ihop till en enhet. 

  
Räddningstjänsten 

Avsatt budget uppgår till 54,1 mkr och avser medlemsavgift, skuldförda pensioner och tilläggshyra 

avseende brandstationen i Uddevalla. 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +17,2 mkr för 2022, +5,1 mkr för 2023 och 

+10,5 mkr för 2024. 

 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever i 

samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar 

under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag 

på 6,7 mkr för 2022, 14,6 mkr för 2023 och 20,0 mkr för 2024. Beloppen ingår i ovanstående 

kommunbidrag.  

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-34,5 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +20,0 mkr för 2022 för att kunna möta upp de elever som under 

pandemin inte kunnat ges den kvalitativa undervisning som normalt sker. Insatserna ska riktas så att alla 

elever som lämnar gymnasieskolan ska ha förväntad kunskapsnivå. 

 

Därutöver utökas kommunbidraget med +12,0 mkr för 2022-2024 för att säkerställa kvaliteten inom 

vuxenskolan, +8,0 mkr för att öka bredden inom gymnasieskolan samt +5,0 mkr för aktiviteter inom 

Nike, VI med mera. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 2,0 mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo 

Yrkes och 2,0 mkr till barngrupperna inom förskolan. 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 537,8   197,0 

2022  +17,2 1 555,0 174,0 

2023  +5,1 1 542,9 263,0 

2024  +10,5 1 548,3 548,0 
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Verksamhetsbeskrivning och organisation 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet har till syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av 

barnomsorg och utbildning genom livet, från undervisning av ettåringar inom förskolan till vuxen-

utbildning. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära. Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grund-

läggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala förskolan, skolan och vuxen-

utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skollag, läroplaner och andra föreskrifter. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Skolchef utses av 

huvudmannen för att tillse att de föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förvaltningschefen är 

närmaste chef för verksamhetschefer och för chefsekonom, planeringschef samt administrativ chef för 

myndighet och tillsyn. Dessa stabschefer ansvarar för förvaltningsledningskontorets stabspersonal. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsformer som leds av varsin verksamhets-

chef; förskola, grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola), gymnasieskola inklusive 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Inom varje verksamhetsform finns ett antal förskole- och 

skolenheter som leds av varsin rektor. Rektorn beslutar om enhetens inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
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Totalt finns ca 2 000 tillsvidareanställda och ca 400 tidsbegränsat anställda medarbetare i förvaltningen. 

Volymmässigt är grundskolan störst, med ca 6 000 elever av totalt ca 14 000 barn och elever i kommunal 

förskola, skola och vuxenutbildning. 
 

Nämndens styrkort 
Barn- och utbildningsnämndens styrkort innehåller dels strategier, uppdrag och mått från 

kommunfullmäktige till nämnden, dels från nämnden till förvaltningen. 

I förslaget för styrkort 2022 finns ett nytt mått ”Psykisk ohälsa bland unga, ska minska” vilket kopplas till 

nämndsstrategin ”Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när 

problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå.” 

Måttet kan dock sättas i samband med många av de uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fått av 

kommunfullmäktige, till exempel om ungas välbefinnande, drogförebyggande åtgärder och motverkande 

av psykosocial ohälsa. 

Prioriterad del av styrkortet  

Nämnden har formulerat fyra nämndstrategier under den övergripande strategin från kommunfullmäktige 

om att ”Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat.” De mest 

centrala uppdragen och måtten, både från kommunfullmäktige och nämnd, har kopplats till dessa 

nämndstrategier. 

Nämndstrategi 

Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. 

Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att 
samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. 

Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida 
lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 1 537,8 1 555,0 1 590,5* 1 578,4* 1 583,8* 

Investeringar 197 174 174 263 548 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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Barn och utbildningsnämnden kommunbidrag ökar med 17,2 mkr för 2022. Förändringen består av 

resurser för satsningar, bibehållen kvalitetsnivå samt demografisk kompensation. 

 

Den demografiska förändringen inom de lägre åldrarna beräknas vara relativt låg medan de högre 

åldrarna beräknas öka. Befolkningsutveckling och prognos har förändrats ganska kraftigt de senaste åren 

vilket påverkar nämndens planeringsförutsättningar, framför allt i de lägre åldrarna. 

 

Satsningar sker främst inom gymnasieskolan där resurser för finansiering av utbildningsbredden och 

särskilt stöd tillförs. 

 

Resurser för åtgärder kopplat till utbildningsskulden tillkommer temporärt under 2022. 

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader är relativt stort och innebär anpassningar och 

effektiviseringar inom planeringsperioden. Inriktningen på effektiviseringarna ligger inom lokaler samt 

arbetssätt och arbetsformer kopplat till nämndens SWOT-analys. 

 

Investeringar 
Investeringsplanerna för perioden är relativt omfattande med ett flertal nya grundskolor och förskolor. 

Ramnerödsskolan, Blekets förskola och Skansens förskola är några av de lokaler som investeras i under 

perioden. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 84 489,8 405,8 

Grundskola/Fritidshem 92,5 888,1 795,6 

Särskola 14 90,2 76,2 

Gymnasieskola 186 408,6 222,6 

Vuxenutbildning 44 116 72 

Gemensam verksamhet 0,8 19,1 18,3 

Summa 421,3 2 011,8 1 590,5 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har ett 

extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 

perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång och kort 

sikt. Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta med 

att effektivisera utvalda aktiviteter och processer.  
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SOCIALNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag ökar med +19,7 mkr för 2022, +30,5 mkr för 2023 och +43,4 mkr för 

2024.  
 

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 

framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till 

ett ökat behov av kommunbidrag på 10,7 mkr för 2022, 21,5 mkr för 2023 och 34,4 mkr för 2024. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-8,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2022-2024 för att skynda på utvecklingen med fler 

heltidstjänster. Övergången till heltid ger en kvalitetsförstärkning och vissa tjänster klassas samtidigt om 

och får en högre lönekostnad.  
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för att samordna och genomföra en utökad förebyggande 

verksamhet. Socialnämnden ska samordna tvärsektoriella insatser. Inriktningen är av allmän karaktär men 

med särskilt beaktande av våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt förstärkt drogförebyggande 

verksamhet. 
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för 2022-2024 för att kunna förlägga samtliga 

arbetsplatsträffar på dagtid.  
 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 
 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 4,0 mkr för förstärkning av resurser för heltids- och hälsoresan 

inom social omsorg. 

Av tidigare beslutad utökning om 5,0 mkr för att samordna insatser och genomföra en utökad 

förebyggande verksamhet överförs 4,0 mkr till kommunstyrelsen.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 384,7   80,3 

2022  +19,7 1 404,4 8,0 

2023  +30,5 1 415,2 55,5 

2024  +43,4 1 428,1 154,0 
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Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för 

socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; 
  

• Socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, 

förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom 

biståndsparagrafen 4 kap 1 §. Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av 

unga, lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

• Mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare.  

• Den kommunala hälso- och sjukvården, som reglerar kommunens primärvårdsansvar för 

sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år. Detta uppfylls genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig 

assistans. 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt särskild lagstiftning. 

• Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med 

nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen. 

• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. 

• Kommunala lantmäteriet (förslag) 

Ett organisatoriskt förändringsarbete pågår i kommunen kring kommunala lantmäteriet. Förslaget innebär 

att kommunala lantmäterienheten kommer att flyttas till socialnämndens och socialtjänstens organisation. 

  

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär 

att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har 

rätt till och i olika former. 

  
Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar.  
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Nämndens styrkort 
 

Förändringar i nämndens styrkort 

Socialnämndens styrkort har under 2021 reviderats då några uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplaner och socialnämndens egna uppdrag har bedömts vara slutförda.  

 

Beskrivning av nämndens styrkort 

I socialnämndens styrkort finns 5 nämndstrategier: 
 

• Möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser 

• Säkra kompetensförsörjningen. 

• Ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 

• Motverka ensamhet och skapa trygghet. 

• Tänka nytt genom innovation och alternativa lösningar. 

 

Socialnämnden är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktige 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande. 

2. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 

hemmaplanslösningar. 

3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 

nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

4. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer. 

5. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

6. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i äldreomsorgslyftet. 

7. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 

drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

8. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 

och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

9. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. 

10. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att utveckla en 

förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt utanförskap 

11. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med 

jämlikt föräldrastöd  

12. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med 

hedersrelaterat våld och förtryck 
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I socialnämndens styrkort finns 13 egna uppdrag för mandatperioden.  
 

1. Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med omvårdnadsutbildning jämfört med 

andelen utan utbildning. Anställda som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges 

tydliga incitament till vidareutbildning eller validering. 

2. Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska heltid vara 

norm. 

3. Förvaltningen ska i samband med placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar som ett första 

alternativ. 

4. Förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av brukarbehov genom olika 

typer av driftsformer och i första hand utveckla verksamheten i egen regi, exempelvis genom 

intraprenad eller samverkan med idéburen sektor. 

5. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av socialtjänstens boendeinsatser 

6. Förvaltningen ska kartlägga effekten av trygghetsboenden 

7. Förvaltningen ska breddinföra medicingivare 

8. Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer 

9. Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn 

10. Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans utifrån tilldelad budgetram 

11. Förvaltningen ska genomföra jämförelser med kommuner som har klart lägre kostnader 

12. Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att införa 80-90-100 modellen 

13. Förvaltningen ska utreda och analysera rimligt antal anställda per chef 

 

Socialnämndens styrkort innehåller både mått från kommunfullmäktiges styrkort och egna mått. 

Kommunfullmäktige har fördelat 7 mått till socialnämnden. 
 

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka 

• Företagsklimat, ska bli bättre 

• Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

• Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

• Minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon 

• Sjukfrånvaro korttid 

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

 

Socialnämnden har 4 egna mått i styrkortet:  
 

• Andel heltidsanställda 

• Sjukfrånvaro 

• Externa placeringar 

• Andel genomförandeplaner 
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Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 1 384,7 1 404,4 1 451,5* 1 462,3* 1 475,2* 

Investeringar 80,3 8,0 8,0 55,5 154,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag samt tillskott.  

  

Nämndens kommunbidrag kommer att utökas med 23,2 mkr avseende statsbidraget att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer. Bidraget har i början av året 2021 hanterats som ett statsbidrag där 

socialnämnden har rekvirerat och mottagit bidraget som en intäkt. Direktiven ändrades under året då 

tidigare återbetalningskrav har upphävts. Bidraget ska därmed hanteras som ett generellt bidrag, vilket 

innebär att kommunstyrelsen tar emot bidraget och socialnämnden får det tilldelat i kommunbidrag.  

  

Utöver det tilldelade kommunbidraget så tillkommer flertalet bidrag beroende på beslut i Riksdagen kring 

utgiftsområdena i december. Socialnämnden rekvirerar löpande under året de statsbidrag som tilldelas för 

nämndens verksamheter. Några av de statsbidrag som finns beslutade sedan tidigare om inte förändring 

sker är bland annat: 

  

• Äldreomsorgslyftet med cirka 9,8 mkr.  

• Motverka ensamhet bland äldre och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen ca 3,5 mkr.  

• Uddevalla kommun är utvald till en av 10 modellkommuner och ska under år 2022 kunna rekvirera 

statsbidrag för det uppdraget med 1,5 mkr.  

• Överenskommelsen om teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus som ger ca 1,0 mkr i 

bidrag. 

• Det kommer att finnas möjlighet för att ansöka om prestationsbaserade statsbidrag varav ett avser 

stöd att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen med ca 12,8 mkr och det andra för att 

utöka sjuksköterskebemanningen med 6,4 mkr. Ansökan kommer att ske även om det ännu oklart om 

socialnämnden uppnår de villkor som ställs för de prestationsbaserade statsbidragen.   

Eventuellt kommande justeringar i kommunbidraget 

För tillskott avseende det nya boendet för vuxna enligt LSS på Störtloppsgatan så kommer socialnämnden 

att kunna ansöka från kapitalkostnadsreserven under året 2022 efter att boendet har öppnat. Det finns 

avsatt 3,9 mkr för år 2022 till driftskostnader för boendet och helårseffekt från år 2023 med 7,7 mkr.  

  

Eventuella ökade nettokostnader för lokalhyran på Rotviksbro i och med övertagande för Hemsö är inte 

medräknade i nuvarande kommunbidrag. Förhoppning är om tillskott från kommunstyrelsen, om det 

uppstår en högre hyreskostnad för socialnämnden. 
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Övriga förändringar 

Under 2021 har flertalet av de externa lokalhyror som socialnämnden har ansvarat för flyttats över till 

samhällsbyggnadsnämnden, enligt beslut i det tidigare projektet från 2018 kring funktionshyror.  

 

Om erforderliga beslut fattas så kommer kommunens lantmäteri organisatoriskt att flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden och då kommer verksamhetens budget att omfördelas 

mellan nämnderna. 

 

Investeringar 
Socialnämnden har fått 8,0 mkr beviljade i investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 4,0 

mkr av dessa för att färdigställa arbetet som pågår för gruppbostaden för vuxna enligt LSS på 

Störtloppsgatan (Fasseröd). Totalt för gruppbostaden är det avsatt 26,0 mkr i investeringsutgifter. Av 

investeringsbudgeten för 2022 finns 4,0 mkr inom socialnämnden, fördelat med 2,5 mkr till inventarier 

inom befintliga verksamheter, 1,0 mkr för inventarier till nybyggnationer och 0,5 mkr för 

återinvesteringar i ombyggnationer. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Individ- och familjeomsorg 18,9 206,8 187,9 

Insatser enligt LSS/SFB 87,1 455,1 368,0 

Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta 
113,1 927,2 814,1 

Gemensam verksamhet 2,1 83,6 81,5 

Summa 221,2 1 672,7 1 451,5 

*Exkl tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar +8,0 mkr för 2022 och +7,0 mkr för 2023 och 2024.  

 
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas 2022 med +1,0 mkr för att skynda på utvecklingen med fler heltids-

tjänster. Därutöver utökas kommunbidraget med +5,0 mkr för utökat underhåll av gator och parker, samt 

+5,0 mkr för kostnader relaterat till stadsutvecklingsprojekten. Avsikten är bland annat att resurserna för 

planering och exploatering inte ska hämma andra löpande verksamheter. Ytterligare 10,0 mkr finns sedan 

tidigare i kommunstyrelsens ram för stadsutvecklingsprojekten. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 2,0 mkr för upprustning av offentliga miljöer. Avser i huvudsak 

kapitalkostnader för enklare åtgärder i syfte att förbättra den offentliga miljön. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Från och med 1 juli 2021 trädde den nya förvaltningsorganisationen av samhällsbyggnad i kraft. Den 

tekniska avdelningen delas i två nya avdelningar, en gata- parkavdelning och en fastighetsavdelning. 

Enheten trafik och förvaltning delas i två delar och placeras under gata- och parkavdelningen respektive 

fastighetsavdelningen, fordonsenheten placeras även den under gata- och parkavdelningen och 

projektenheten flyttas över till planeringsavdelningen.  

 

Ledning och stöd är en ny avdelning som består av tidigare avdelningen verksamhetsstöd, tidigare 

enheten process- och GIS-utveckling samt receptionen och tryckeriet. Avdelningen har ett utökat uppdrag 

och en tydligare lednings-, styr- och stödfunktion kopplat till kommun- och förvaltningsövergripande 

processer.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 110,4   206,0 

2022  +8,0 118,4 277,3 

2023  +7,0 117,4 239,0 

2024  +7,0 117,4 290,0 
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Ledning och stöd 
Avdelningen ledning och stöd är lednings-, styr och stödfunktion inom områdena ekonomi, verksamhet 

och politik i kommun- och förvaltningsövergripande processer, och tar fram underlag, genomför 

utredningar och förstudier. Service i form av kommuntryckeri, reception, posthantering och 

konferensservice i Stadshuset. 

 
Planeringsavdelningen 
Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för en enhetlig fysisk 

planering. Uppgiften är att skapa, utveckla och driva processer som möjliggör en effektiv plan- och 

exploateringsprocess. Samt utgör en professionell beställarkompetens och genomför Uddevalla kommuns 

investeringar i fastigheter, gator och allmän platsmark. 
 

Myndighetsavdelningen 
Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll 

och handläggning enligt framför allt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör 

en egen myndighet. 
 

Gata och Park 
Gata och park ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala gator, vägar 

och parker. Avdelningen ansvarar också för den kommunala trafikövervakningen och kommunala 

parkeringsplatser och båtplatser samt samordning och administration av kommunens fordon. 
 



  45 (79) 

 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala 

byggnader. Avdelningen har tre enheter: förvaltning, fastighetsdrift och byggservice. 
 

Måltidsservice 
Avdelningens uppdrag är i huvudsak att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och 

omsorg. Uppdraget är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och verksamheter 

utifrån behov, efterfrågan och önskemål. 
 

Lokalvårdsservice  
Lokalvårdsservices uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och 

verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. Servicen består i huvudsak av lokalvård i 

kommunens lokaler. 
 

Nämndens styrkort 
Samhällsbyggnadsnämndens styrkort omfattar åtta nämndstrategier, fyra uppdrag och tre mått. Under 

resterande mandatperiod kommer nämnden och dess verksamhet att arbeta med fokus på att förbättra 

bemötandet samt att skapa helhetsperspektiv i utvecklingen av den infrastruktur som nämnden ansvarar 

för. Samverkan och samarbete kommer att prägla verksamhetens arbete inom förvaltningen, över 

förvaltningsgränser, med bolagen samt med företagare och kommuninvånare. Nämnden och dess 

verksamhet ska bidra till de globala hållbarhetsmålen genom att arbeta för en ekonomisk, ekologisk och 

social hållbar utveckling. 
 

Nämnd såväl som förvaltning kommer att arbeta med särskild uppmärksamhet på ekonomisk uppföljning 

och planering på alla nivåer inom organisationen. Nämndens verksamhet ska vara i framkant när det 

gäller digitalisering och automatisering för att långsiktigt kunna minska kostnaderna. 
 

Inför planeringsperioden är nämndens fortsatta uppdrag till förvaltningen att förbättra den externa 

kommunikationen. Förvaltningen har tre löpande uppdrag från nämnden, dels att genomföra en 

uppdatering av planförutsättningar för Ljungskile hamn och att genomföra en förnyad översyn av behovet 

av bullerdämpande och trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen. Samt att tillsammans med 

kultur- och fritidsförvaltningen, fortsätta dialogen med Ljungskile Ridklubb i syfte att utöka den totala 

ytan för klubbens arrende, uppdraget är tills vidare pausat i väntan på beslut i högre instans. Under 2022 

kan ytterligare uppdrag komma att överlämnas till förvaltningen.  
 

För att mäta utvecklingen inom ett antal områden har nämnden målsatta mått. Ett målsatt mått rör 

arbetsmiljön. Här ska dels andelen främjande, förebyggande och tidiga insatser öka i relation till 

rehabilitering. Dels ska andelen anställda som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och personligt i sitt 

arbete öka. För nämnden mäts årligen Nöjd nämndindex för att följa upp effektivitet och kvalitet både 

innan, under och efter nämndens sammanträden. Utöver nämndens egna styrkort har nämnden tilldelats 

ett antal uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Flerårsplan 2019–2021: 
• Planera för och genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i samverkan med 

övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog 
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• Utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri, 

tidsbegränsad parkering 

• Undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna 

för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

 

Flerårsplan 2020–2022: 
• Effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de 

berörda 

• I samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

• Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 

• I samverkan med övriga nämnder utveckla digitala och automatiserade processer 

 

Flerårsplan 2021–2023: 
• Göra en omstart med heltidsresan 

• Digitalisera plan och byggprocesserna 

• I samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

• I samverkan med övriga nämnder arbeta med trygghetsskapande aktiviteter 

• I samverkan med övriga nämnder förbättra den drogförebyggande samordningen 

• I samverkan med övriga nämnder arbeta för barn och unga på Tureborg 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris 

 2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 110,4 118,4 119,9 118,9 118,9 

Investeringar 206,0 277,3 277,3 239,0 290,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 
2022 får Samhällsbyggnadsnämnden ett utökat kommunbidrag på totalt 8,0 mkr. I detta ingår -3,0 mkr i 

besparingar och satsningar på totalt 11,0 mkr. Förvaltningen har klarat tidigare besparingskrav genom att 

skruva i befintlig verksamhet, detta arbete fortsätter löpande. Inför budget 2021 och framför allt 2022 har 

förvaltningen fokuserat på anpassning av organisation och omfattning. Organisationen har setts över och 

anpassats. Dels utifrån process- och flödeseffektivitet för att gå i takt med samhället. Dels för att vara 

beredda på eventuella organisatoriska förändringar, så som exempelvis bolagisering och konkurrens-

utsättning av verksamhet. Framåt krävs utöver detta en översyn av vilka ambitionsnivåer som ska gälla 

för verksamheterna och på vilken kvalitetsnivå vi levererar. Inför 2022 kommer besparingarna på -3 mkr 

att framför allt hanteras genom minskade kostnader inom tryckeriet (-0,5 mkr), minskad beredskap (-0,5 

mkr), effektiviseringar inom lokalvårdsservice (-1,0 mkr) samt effektiviseringar av planerat underhåll i 

kommunens fastigheter (-1,0 mkr).  
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Investeringar  
Nämndens egna investeringar uppgår till ca 270 mkr årligen under planeringsperioden. Under 2022 

kommer projektet Å-rummet att komma i gång, investeringsutgiften är fördelad med ca 5 mkr årligen 

under fem år. Arbete med att rusta upp tvärgatorna till Kungsgatan kommer att starta som nästa steg i 

centrumutvecklingen. Anläggande av ny väg Frölandsvägen – Undavägen kommer starta under året. 

Arbetet med översvämningsskyddet fortsätter enligt plan. Från och med 2022 redovisas kostnader för 

skredsäkrande åtgärder som en investering. Skredsäkring av Badö/Bäve och Lyckornavägen planeras 

starta under 2022.   

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Planeringsverksamhet 36,6 47,8 11,2 

Myndighetsutövning 34,8 52,5 17,7 

Teknisk verksamhet 408,1 483,8 75,7 

Service 180,8 176,7 -4,1 

Gemensam verksamhet 21,3 40,7 19,4 

Summa 681,6 801,5 119,9 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +1,4 mkr för 2022 och minskar med -1,6 mkr för 

2023 och 2024. 

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,6 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.  

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet. Denna 

summa avser inte generella föreningsstöd utan riktar sig till föreningar där kommunen har särskilda avtal 

med. Det handlar om föreningar med sponsring av representationslag, cuper och event. Men kan också 

under särskilda omständigheter riktas till andra delar av föreningslivet, som på grund av pandemin tappat 

viktiga intäkter för sin verksamhet. 

 

Därutöver utökas nämndens kommunbidrag med +2,0 mkr för 2022-2024 som en allmän förstärkning till 

föreningarna. 

 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 25 mkr för 2022 och 

framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för en ny simhall inkl. 

Rimnersområdet. Under 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den 

dag då badhuset tas i drift. 
 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Den tidigare beslutade utökningen om 3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet överförs till 

kommunstyrelsen.  
 

Då nämnden påbörjat ett arbete med det allmänna föreningslivet utifrån merkostnader och förlorade 

intäkter kopplat till restriktionerna, tillförs 2,0 mkr för att fullfölja det arbetet. Dessa medel gäller enbart 

2022. 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 146,3   51,0 

2022  1,4 147,7 101,8 

2023  -1,6 144,7 253,0 

2024  -1,6 144,7 106,0 
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Driftreserven för Rimnersbadet inkl. Rimnersområdet, utökas med ytterligare 5 mkr till sammanlagt 30 

mkr för 2022 och framåt. Under 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår 

först den dag då badhuset tas i drift. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 
Kultur och fritids verksamheter syftar till att stärka demokrati, yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap 

och den kulturella infrastrukturen. Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som 

speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

  

Avdelningen kultur, bibliotek och unga genomför kulturarrangemang, upprätthåller kontakter med 

kulturföreningar, erbjuder undervisning i musik, dans, drama och bild för barn och unga samt arbetar med 

kommunens konst och kulturmiljöer. Ambitionen är att ge fler möjlighet att möta, uppleva, utöva och bli 

utmanade av kultur. 
 

Biblioteken är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Genom att erbjuda fri tillgång till litteratur och 

information värnar biblioteken om det fria, öppna kunskapssamhället och yttrandefriheten. Avdelningen 

bedriver också fritidsgårdsverksamhet för barn och unga i syfte att stärka de ungas vägar till inflytande 
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och öka förtroendet för kommunens demokratiska system samt att tillvarata ungas engagemang, initiativ 

och kreativitet. 

  
Avdelningen fritid ansvarar för kommunala idrottsanläggningar, badplatser och uthyrning av 

fritidslokaler. Avdelningen bedriver också en lantgård för alla åldrar och en fritidsbank där sport- och 

fritidsartiklar och utrustning kan lånas kostnadsfritt. 

 
Avdelningen stöd och utveckling är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, 

chefer och övriga anställda genom att, praktiskt och i dialog med verksamheterna, driva och samordna 

övergripande processer. Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom ekonomi, 

arbetsmiljö, personaladministration, lokaler, information, nämndadministration, säkerhet, inköps-

samordning, miljösamordning, utredning och kartläggning. Avdelningen har också i uppdrag att utreda 

och stödja ideella föreningar med bidrag och rådgivning samt samordna friluftsfrågor samt arbete med 

vandringsleder/motionsspår. 

 

Nämndens styrkort 
Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram 13 strategier som ska vägleda förvaltningens arbete till och 

med 2023. Av dessa har ett urval prioriterats av nämnden. De mest prioriterade områdena är arbetet att 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck och för idrott och hälsa, ett attraktivt 

friluftsliv, bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, erbjuda och stödja såväl högintensiva som 

lågintensiva verksamheter och aktiviteter och det löpande arbetet tillsammans med olika aktörer skapa 

sammanhang för social gemenskap. Tre gånger per år kommer nämnden att få rapport på hur kultur och 

fritidsnämnden arbetar inom samtliga strategier. 

Därtill har kultur och fritidsnämnden ett antal mått som säkerställer att utvecklingen sker i den riktning 

som avses. Förvaltningen återrapporterar resultaten på måtten till nämnden i samband med 

årsredovisningen.  

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 146,3 147,7 151,2* 148,2* 148,2* 

Investeringar 51,0 257,5 257,5 308,0 106,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Investeringar 
 

Rimnersbadet: ny simhall Rimnersområdet  

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att den ekonomiska ramen för en ny simhall ska uppgå till 464 mkr 

och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen byggs i direkt anslutning till Rimnershallen. 

Under våren 2021 uppdaterades driftkalkylen med de nya förutsättningarna för simhallen. Den kalkylen 
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visade på ett driftnetto på 40,1 mkr. Investeringsramen samt behov av utökat kommunbidrag för drift- och 

kapitalkostnader kompletteras under våren 2022 med då aktuella prognoser. 

 
Rimnersvallen  

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att bygga om Rimnersvallen till en anläggning/arena för Superettan 

standard (fotboll) samt SM-standard (friidrott). Budgetramen för projektet är 240 mkr varav 205 mkr är 

investering, 22 mkr är rivningskostnader och 13 mkr är direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs. Till detta kommer investeringsmedel för inventarier. Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr vilket är 

en ökning på 9,5 mkr från nuvarande arena.  Reviderat behov av kommunbidrag för drift- och kapital-

kostnader kompletteras under våren 2022 så snart de senaste kalkylerna är framtagna.  

 
Konstgräsplaner, ersättningsplaner  

Beslutet att ny simhall ska placeras på Rimnersområdet medför att två fotbollsplaner på Rimnersområdet 

har rivits under 2021. Som ersättningsytor har en ny konstgräsplan anlagts på Sommarhemmet och en 

upprustning görs av befintlig gräsplan samt omklädningsrum på Bodele. Kommunfullmäktige har beslutat 

om en investeringsbudget på 5,7 mkr för nybyggnation av omklädningsrum till Bodele bollplaner. I 

beslutet ingick att kultur och fritidsnämnden erhåller utökat kommunbidrag för drift- och kapital-

kostnader.  

 
Kulturstråk (Hus för kultur)  

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen samt förhyrning 

av delar av Frideborg skapas ett sammanhållet stråk i stadskärnan som erbjuder rum för såväl skapande 

som arrangemang inom alla konstarter. Kommunen avser hyra Frideborg som ersättningslokal för 

Bastionen och dess verksamhet. En förändrad detaljplan medför att upprustningen av Kungsgatan 30 och 

32 kommer flyttas fram i tid, vilket gör att arbetet kommer ske under 2023-2024 i stället för 2022-2023.  

 
Konstnärlig gestaltning  

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”. Beloppet för 

konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram. Behov av utökat 

kommunbidrag för kapitalkostnad är 0,04 mkr per år. 

 

Förvaltningschefens förslag till budget 2022 
Förvaltningen har för 2022 en minskad ram om 3,6 mkr. Förvaltningens ledningsgrupp har kontinuerligt 

fört en dialog för att avdelningarnas ledningsgrupper ska ha bästa förutsättningar utifrån ett hållbarhets-

perspektiv. I första hand undersöks vilka justeringar som är möjliga att genomföra utan att det påverkar 

service, utbud eller kvalitet. I andra hand handlar det om att prioritera hårdare utifrån de politiska 

dokument och beslut som finns. Kultur och fritidsförvaltningen minskar med 7,5 tjänster och det hanteras 

i så stor utsträckning som möjligt genom att inte återbesätta vakanta tjänster. 
 

Bidraget till Regionteater Väst för 2022 är 5,3 mkr  

Bidraget till Bohusläns museum för 2022 är 10,5 mkr 
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Avgifterna inom bibliotek, kulturskolan och övrig verksamhet inom kultur föreslås vara oförändrade. För 

Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdal, Mollön och för övriga hallar är 

taxorna oförändrade, förutom mindre justeringar för Agnebergshallen. Konstgräs Sommarhemmet får en 

ny taxa samt för Fridhemsvallen, Undavallen och Thordéngården en gemensam enklare hantering av 

taxan. Förändringar i taxorna för Walkesborgsbadet och bowlinghallen samordnas med övriga 

anläggningar för att få en gemensam bild och system där man arbetar likvärdigt mot föreningslivet med 

tillägg för allmänhetens priser. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 38,0 35,7 

Bibliotek 0,4 26,8 26,4 

Unga 1,0 15,0 14,0 

Fritid 15,2 54,1 38,9 

Gemensam verksamhet inkl. 

föreningsstöd 
0,5 35,9 35,4 

Summa 19,4 169,8 150,4 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

 

 

VALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är 2022. 

 

I regeringens budgetförslag föreslås att totalt 253 mkr avsätts för kommunernas arbete med valen. 

Motsvarade belopp 2018 var 195 mkr. Hur mycket varje kommun får beslutas av regeringen genom 

särskild förordning, baserad på belopp per röstberättigad. Besked om statsbidraget kommer i början av 

2022. 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 0,1   - 

2022  1,5 1,6 - 

2023  0,0 0,1 - 

2024  0,0 0,1 - 
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SAMMANSTÄLLD BUDGET KOMMUNKONCERNEN 2022 
 

FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET  
 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. 

Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2022. Den utgår 

från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med 

tillkommande beslut. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 

sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste resultatprognos 

som gjorts under 2021. 

 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 
 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 

• Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 

• Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för lärarnas löneavtal 

2021, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av regeringens äldreomsorgssatsning 

samt förändringar av de generella statsbidrag som är riktade till speciell verksamhet. 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och lägre upplåningsbehov 

för företagen 

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en förändrad låneskuld 

 

Resultatkommentarer kommunkoncernen 
Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt 

perspektiv. Det sammanlagda resultatet för kommunen och företagen 2022 är ungefär i nivå med de 

närmast föregående åren, bortsett från 2016 och prognosen 2021. Under åren 2012-2015 har omfattande 

engångsintäkter för arbetsmarknadsförsäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” 

resultatet är därför klart lägre för kommunen och därmed också koncernen för dessa år. Under åren 2020 

och 2021 har ekonomin påverkats starkt av rådande pandemi. Kommunen har bland annat erhållit extra 

generella statsbidrag samt en rad riktade statsbidrag samtidigt som verksamhetens övriga intäkter och 

kostnader påverkats i hög grad. 

 

Resultatet ska ställas i ljuset av de senaste årens stora finansieringsbehov av investeringar och kommande 

planerade investeringar. 

 



  54 (79) 

 

 
 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens utveckling inte tillfredställande, även om resultatet 

2020 och det prognosticerade överskottet för 2021 förbättrar förutsättningarna framåt. Omsättningen ökar 

stadigt, men budgeterad resultatandel kvarstår på en låg nivå, vilket ger låga möjligheter att finansiera 

kommande investeringar. I stället ökar låneskulden vilket ökar den finansiella belastningen. Med dagens 

ränteläge är påverkan inte alltför påtaglig, men ett högre ränteläge förväntas över tid och då blir den 

finansiella belastningen mer kännbar.  
 

Nyckeltal  

– historik 
2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 

 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Omsättning 4 289 4 430 4 651 5 005 5 201 5 406 5 592 5 796 6 026 6 293 

Årets resultat  130 107 123 211 106 125  99 160 280 144 

Balansomslutning 5 600 6 002 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155 8 542 9 104 10 074 

Investeringsvolym 529 591 653 556 767 917 968 649 777 1 366 

Egenfinansiering 

av investeringar 
75 % 63 % 66 % 91 % 64 % 49 % 45 % 80 % 86 % 41 % 

Låneskuld 2 706 3 066 3 340 3 400 3 730 3 960 4 296 4 531 4 773 5 569 

Soliditet inkl. 

pensionsskuld 
8 % 12 % 14 % 17 % 18 % 18 % 19 % 21 % 23 % 22 % 
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Kommunkoncernens investeringar 
Investeringarna har haft en tydlig trend uppåt under en längre tid och de är fortsatt omfattande i budget 

2022 och framåt. Samtidigt har koncernens resultatnivå kvarstått på ca 2 % av omsättningen, vilket gör att 

förmågan att egenfinansiera investeringarna försvagas. Effekten av detta är att koncernens låneskuld ökar 

kontinuerligt. 
 

Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2022-

2031” samt avsnitten om ”Verksamhet 2022” för respektive företag. 

 

 
 

 

  

mkr Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunen       321           410         806       911      1 101 

Uddevalla Energi AB   69 85 125 87         86 

Uddevalla Hamnterminal AB   25 30 59 22        45 

Uddevalla Omnibus AB     67 3 13 10       10 

Uddevalla Turism AB     0 0 0 6        7 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 53 118 163 150     150 

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 0  0    40  40        0 

Stiftelsen Ljungskilehem 2 0 1 1        1 

Gustafsbergsstiftelsen  0 0 0 0       0 

Uddevalla Vatten AB 109 125 152 139   221 

Västvatten AB 0 1 0 0      0 

Mitt Bohuslän  5 5 8 8 7 

Totalt  648 777  1 366 1 374 1 627 
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 
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BOLAGEN 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN 
 

Ekonomisk översikt 

 
I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen 

Uddevalla Energi AB som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi 

Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB, Uddevalla Hamnterminal AB med dotterföretaget 

Swan Falk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB med dotterföretaget Lysekils Buss AB, Uddevalla 

Turism AB.  

 

Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt. 

 

Bolagens andel av koncernens nettoomsättning 
 
 

 
 

Uddevalla 

Energi AB

64 %

Uddevalla 

Hamnterminal AB

15 %

Uddevalla 

Omnibus AB

21 %

Uddevalla 

Turism AB

0 %

Uddevalla 

Utvecklings AB

0 %

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 984,2 939,2 900,8 797,8 

Resultat efter finansiella poster 73,7 73,1 53,6 48,9 

Balansomslutning 1 960,6 1 912,5 1 953,5 1 935,0 

Investeringar 197,0 118,7 137,5 159,9 

Antal anställda 473 451 373 441 
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Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB 
UUAB-koncernen budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 74 mkr för 2022. Prognosen för 2021 

uppgår till 73 mkr. Resultatutvecklingen har varit stabil de senaste åren. Soliditeten ökar fortsatt. 

Investeringarna för 2022 budgeteras till 197 mkr och redovisas under respektive bolag. 

 

Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell. 
 

UUAB-koncernen 

Nyckeltal - historik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognos  

2021 

Budget 

2022 

Antal anställda 405 368 372 339 355 364 365 441 451 473 

Omsättning 676 641 673 695 727 806 803 798 939 984 

Årets resultat efter 

finansiella poster 
27 31 4 46 -24 71 69 49 73 74 

Balansomslutning 1 649 1 674 1 805 1 834 1 751 1 735 1 810 1 935 1 913 1 961 

Investeringsvolym  76 157 259 104 113 99 169 160 119 197 

Låneskuld 1 242 1 237 1 320 1 292 1 230 1 150 1 117 1 175 1 090 1 065 

Soliditet % 13 14 13 15 15 18 20 21 24 27 

 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (KONCERNMODERBOLAGET) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administration, arvode 

för VD och styrelse, revision mm.  
 

Handlingsplan: 

• Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD. 

• Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse. 

• Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen som för att 

kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen. 

• UUAB’s VD sammankallar till löpande möten med dotterbolagens VD.  

Mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 1,4 1,0 1,0 0,9 

Resultat efter finansiella poster -0,8 -0,8 -0,6 -0,5 

Balansomslutning 140,6 140,6 147,1 148,5 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Antal anställda 0 0 0 0 
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UDDEVALLA ENERGI AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Koncernen driver 9 olika affärer. Verksamheten beskrivs översiktligt enligt följande: 

  

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten planerar att producera ca 300 GWh värme samt ca 67 GWh el. Budgeterat med 

hög tillgänglighet på Lillesjöverket och underhållskostnader i samma nivå som 2021. Kostnader för 

utsläppsrätter beräknas uppgå till 23,4 mkr. Fjärrvärmetaxan höjs med 2 % för näringsidkare medan taxan 

behålls oförändrad för privatkunder.  

  

Vattenkraftproduktion 
Samtliga fem vattenkraftstationer är i drift och produktionen är budgeterad till 6 GWh. Resultatet för 

vattenkraften blir dock sämre än tidigare då alla vattendomar ska omprövas i februari 2023. För att klara 

det behövs stora konsultinsatser under 2022. Dessa kostnader täcks till viss del av bidrag från 

Vattenkraftens Miljöfond. 

  
Elnät 
Elnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,6 mkr för nya kunder. Elnät genomför investeringar för att 

säkra tillgängligheten i nätet. Ett omfattande mätarbyteprojekt startades 2020 och pågår under en 5-

årsperiod, total investering ca 50 mkr. Höjningen av taxorna med 2 % medför ingen större resultatökning 

eftersom Vattenfall samtidigt höjer transiteringsavgifterna och kostnaderna för avskrivningar ökar i 

samband med mätarbytesprojektet.  

  

Pellets 
Pelletsverksamheten beräknas producera 45 000 ton. Låga spånpriser i kombination med stigande 

marknadspris för pellets ger ett positivt budgeterat resultat på 2 mkr.  

  
Renhållning 
Renhållningen budgeterar ett positivt resultat på 1,1 mkr. En nyhet under 2022 är att insamling av 

tidningar hanteras som kommunalt avfall vilket innebär ett utökat uppdrag för verksamheten. Från 2022 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 632,4 610,4 576,1 529,3 

Resultat efter finansiella poster 67,6 73,0 56,8 50,5 

Balansomslutning 1 473,3 1 446,8 1 507,9 1 456,0 

Investeringar 124,8 85,2 94,5 68,5 

Antal anställda 172 159 162 158 
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drivs ÅVC Havskuren och Aröd i egen regi. Personalen, som tidigare varit anställd av entreprenören, 

anställs i Uddevalla Kraft AB. 

  
Stadsnät 
Stadsnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,9 mkr för nya kunder. Anslutningsavgifterna 

periodiseras under investeringens livslängd, 25 år. Beräknat 4 160 villakunder samt 545 företagskunder 

vid årets slut. Ett byte av kommunikationsoperatör pågår vilket beräknas höja intäkterna. 

  
Elhandel 
Antalet elhandelskunder bedöms inte öka i någon större omfattning. Däremot ökar såld volym i takt med 

fler företagskunder. 

  
Laddboxar 
Efterfrågan av solpaneler och laddboxar bedöms öka även under 2022. 

  
Laddstolpar 
Verksamheten för publika laddstolpar bedöms ge ett negativt resultat även under 2022. 

 

 
 

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Budget för 2022 omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket inkluderar det helägda dotterbolaget 

SwanFalk Shipping. 

 

Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker i omvärlden, både i 

Sverige och globalt, har stor påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i hamnen. Förväntade 

godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid svårbedömt och svängningar sker 

snabbt. 

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 144,0 128,2 125,0 124,2 

Resultat efter finansiella poster 10,5 5,4 1,5 5,7 

Balansomslutning 238,1 205,0 211,9 196,1 

Investeringar 59,0 30,0 33,0 24,8 

Antal anställda 83 80 80 80 
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Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bland annat vara att fortsätta utveckla 

hamnområdet, att arbeta mot stabila godsvolymer och en hållbar utveckling.   

  

Budgeterade godsvolymer för 2022 över kaj beräknas till 1 149 tusen ton, att jämföra med godsvolymerna 

för 2021 som beräknas till 1 029 tusen ton. De ökade godsvolymerna beror bland annat på en ny linje-

trafik till USA med i första hand export av papper. Exempel på övriga fortsatt viktiga godsslag i hamnen 

är import av malm och pappersmassa och export av tekniskt nitrat. Även hanteringen av projektgods, 

främst import av vindkraftverk, beräknas vara fortsatt hög under 2022. Adderande till volymerna över kaj 

tillkommer dessutom det gods som inte skeppas med båt utan enbart hanteras på terminalsidan och 

transporteras till och från hamnen med lastbil eller tåg. 

  

För 2022 budgeteras investeringar totalt till 59 mkr. I det beloppet ingår bland annat en ny lagerbyggnad 

på Fröland. Det ingår också investeringar i till exempel truckar, maskiner och hanteringsutrustning samt 

en ny markanläggning för hantering av terminalvolymer.  

  

 
 

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
 

Ekonomisk översikt  

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Uddevalla Omnibus AB med dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB bedriver kollektivtrafik, som 

underentreprenörer till Bivab. Buss i Väst AB (Bivab) är avtalspart med respektive trafikhuvudman.  

  

Koncernens nettoomsättning, som budgeteras till 207,6 mkr, avser vederlag för, genom Bivab i 

konkurrens, upphandlade trafikåtaganden. Ersättningar består också av rörliga andelar, såsom 

kvalitetsincitament och vederlag baserad på resandeutveckling. Rådande situation med fortgående 

pandemi har försvårat bedömningen av framtida rörlig andel av intäkter.  

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster är 2,2 mkr. Uddevalla Omnibus medverkar i 

anbudsförfaranden i syfte att organiskt expandera verksamheten såväl som att generera ytterligare 

intäkter. Omnibus analyserar också alternativa projekt för att utvidga rörelsen.  
  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 207,6 202,0 202,5 147,0 

Resultat efter finansiella poster 2,2 0,9 1,7 -0,9 

Balansomslutning 244,7 255,9 229,6 279,4 

Investeringar 13,0 3,1 10,0 66,5 

Antal anställda 210 205 200 196 
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Utgående balansomslutning per 31 december 2022 budgeteras till 244,7 mkr. Förändring på tillgångs- och 

skuldsidan avser främst investering- och utveckling i fordonsparken reducerat med dess avskrivningar 

respektive dess spegelbild som följd av ändring i finansiering-/checkräkningskredit.  
  

Koncernen projekterar investering i fordon med 10 mkr under räkenskapsåret 2022, varav tre bussar samt 

ett fordon vardera för personalbefordring respektive trafikledning. Två bussar är biogasdrivna för trafik 

hos Lysekils Busstrafik AB. Vidare planeras för egen investering i pantograf, om 3 mkr, för att uppnå 

effektiv drift av elbussar i Uddevalla stadstrafik. Sammanlagt en investeringsbudget för 2022 om 13 mkr.  
  

Bolagsgruppen räknar med att sysselsätta 210 personer. Huvudparten av de anställda är aktiva i 

förarledet. 

 

 

UDDEVALLA TURISM AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att utveckla och främja turism och det rörliga friluftslivet 

genom att bland annat erbjuda turer med skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på ön Bassholmen, 

exponera destinationen digitalt via web och sociala medier och inspirera och guida turister när de besöker 

Uddevalla. Alla bolagets verksamheter ska genomsyras av gott värdskap! 
  

Då pandemin Covid -19 hämmat möjligheterna för utveckling av verksamheten, produkterna och gett en 

begränsning till vilka målgrupper och dess utbud i form av utseende och kvantitet, pågår en skyndsam 

omställning.  
  

Svemester, att semestra i Sverige och hemester, att stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 

bor på var två begrepp som blev allmänt kända 2020. Turistrådet Västsverige tog i samband med detta 

fram Hållbarhetsklivet, ett initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer 

för att ställa om till ett hållbart samhälle.  

Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjärtat i 

Bohuslän består. Varpå vi under året kommer fortsätta arbetet med att förstärka Uddevalla som maritim 

stad, samt aktivt medverka till besöksnäringens tillväxt och utveckling. Via våra tre affärsområden: 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 4,7 2,9 2,6 2,3 

Resultat efter finansiella poster -5,8 -5,4 -5,9 -5,9 

Balansomslutning 11,6 11,5 11,3 12,1 

Investeringar 0,2 0,4 0,0 0,2 

Antal anställda 8 7 7 7 
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Skärgårdsbåtarna i Uddevalla 
2022 satsas på kortare turer med teman så som grill, musik och skaldjur. I takt med att pandemin klingas 

av – ökas säljinsats för beställningstrafik. Diskussioner kring maskinbyte på M/S Byfjorden och 

elkonvertering på M/S Sunningen pågår. 

   

Bassholmens Gästhem och Gästhamn 

Ett nytt hyreskontrakt är tecknat för drift av anläggningen om endast ett år. Ett arbete att ta fram nya 

reservatsföreskrifter för att underlätta kommersiella aktiviteter på ön arbetas fram ihop med 

Länsstyrelsen. Tillgängligheten till ön är fortsatt begränsad.  

 

Uddevalla Turistinformation med sommaröppen gästhamn 

Hemsidan uddevalla.com utvecklas med mer vandring och uteaktiviteter. Arbetet med appen Upplev 

Uddevalla och digitala guidningar på fler språk och utökat samarbete med Destination Uddevalla för att 

synliggöra de sociala medierna ännu mer nationellt samt utökat samarbete med övriga Bohuslän för ett 

västsvenskt värdskap! 

  
Strategiskt arbete 
Fundamentalt är att först forma en destinationsstrategi för Uddevalla för en stärkt samverkan och en 

växande destination. En samordnad destination som utvecklas med en ökad attraktionskraft och långsiktig 

hållbarhet. Strategin ska utgöra grund för hur vi behöver organisera oss för en sådan gemensam resa, för 

att skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka. 

 

 

STIFTELSERNA 
 
 

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Nettoomsättningen uppgår till 361,5 mkr. Resultatet före skatt uppgår till 39,0 mkr. Ökningen mellan åren 

består av en budgeterad ej förhandlad hyreshöjning samt hyreshöjning i samband med Rot-renovering av 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 361,5 356,5 355,1 351,8 

Resultat efter finansiella poster 39,0 41,1 41,3 45,2 

Balansomslutning 2 276,7 2 192,2 2 231,6 2 128,7 

Investeringar 163,1 117,5 125,8 53,1 

Antal anställda 80 80 80 80 



  64 (79) 

 

bostäder. Hyresintäkterna ökar med 5 mkr som bland annat kommer från budgeterad (ej förhandlad) 

hyreshöjning samt hyreshöjning i samband med genomförda rot-renoveringar.  

  

Verksamheten präglas av rot-renoveringar i över 250 lägenheter på stiftelsens norra distrikt. Samtidigt 

arbetar stiftelsen med att genomföra trygghetsskapande åtgärder för boende i området. Stiftelsen 

samarbetar också med Uddevalla kommun och har tillsammans infört områdesvärdar som kommer att 

finnas i området mellan kl. 12.00-20.00.  

  

Tillgångar i fastigheter beräknas öka i samband med nyproduktion och investeringar i rot-renovering av 

stiftelsens fastigheter på det norra distrikt.  

  

Under 2022 fortsätter rot-renovering på stiftelsens norra bestånd. Stiftelsen slutför renoveringen av 

Sälghugget 2 innan sommaren och Sälghugget 4 vid årsskiftet. Totalt 256 lägenheter färdigställs under 

2022. Fastigheterna kommer bland annat få en ny fasad, nya fönster, nytt FTX-system och renovering av 

badrummen med mera.  

  

Nyproduktionen av 59 bostäder på Strömstadsvägen i centrala Uddevalla fortsätter och inflyttning 

beräknas ske i december. Fastigheten förses med digitala lås och skalskyddet kommer att förses med 

mobil access. Ett digitalt paketboxsystem kommer att installeras i byggnaden. Huset kommer att 

energioptimeras och förses med Uddevallahems första solceller. 

 
God ekonomisk hushållning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Uddevallahem deltar i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” som sträcker sig fram till 2030. Målet innebär en 30 % 
minskning till år 2030, med år 2007 som basår. För att nå detta är målsättning att minska energianvändningen med 
2 % per år. 
 

 

 

 

 

 

 

Övergripande mål 2022 Mål 

Soliditet 23 % (±2 %)*  

Avkastning på totalt kapital 3,5 % (±0,5 %)  

NMI 4,1 % 

NKI 40 % 

Energianvändning -2 %* 
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HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att vara en 

aktiv och långsiktig aktör på bostadsmarknaden för Uddevallas bästa.  

  

Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 400 bostadslägenheter i Uddevalla kommun. Stiftelsens 

fastigheter är i gott skick. 114 lägenheter på Walkeskroken i centrum står inför en stamrenovering med 

planerad start 2022.  

  

Stiftelsen ska succesivt utveckla nya bostäder genom nyproduktion och fastighetsaffärer, där 

upplåtelseformen är hyresrätt. Genom ökad tillgänglighet, bra miljöval och klimatsmart förvaltning bidrar 

stiftelsen långsiktigt till ett hållbart och varaktigt samhälle.  

  

Under 2022 planerar stiftelsen att;  

• Upphandla och starta stambyte i hyresbeståndet på Walkeskroken.  

• Utveckla målen för ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete.  

• Delta i projektering av ca 40 hyresrätter i Herrestad vid Spinnrocksvägen mellan och     

Herrestads kyrka. 

• Utvärdera fastighetsbeståndet i syfte att se hur fastigheterna uppfyller stiftelsens ändamål och 

bidrar till god ekonomisk hushållning.  

• Utvärdera våra hyresgästers bild av trygghet i och kring bostaden med efterföljande åtgärder. 

 

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 34,1 34,8 35,4 34,7 

Resultat efter finansiella poster 1,8 - 0,4 2,3 4,6 

Balansomslutning 308,4 278,9 290,7 289,6 

Investeringar 40,0 0,0 25,0 0,3 

Antal anställda 0 0 0 0 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Ljungskilehem kommer under året bland annat att underhålla utemiljöerna på Hälleområdet samt 

installera elbilsladdplatser på Parkvägen. Stiftelsen kommer att investera i ett tungt fordon för 0,6 mkr. 

Soliditet 23 % (±2 %) 

Avkastning på totalt kapital 3,5 % (±0,5 %) 
 

 

 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Stiftelsens huvuduppgift är att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” i enlighet med donator 

Anders Knapes vilja. För närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier. För närvarande är 

stipendiebeloppet 20 000 kr/år/stipendiat eller totalt 300 000 kr/år. 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 14,3 14,1 14,1 13,9 

Resultat efter finansiella poster 2,0 2,5 2,5 3,7 

Balansomslutning 77,4 79,5 80,2 82,1 

Investeringar 0,6 0,1 0,1 1,5 

Antal anställda 3 3 3 3 

Övergripande mål  2022 Mål 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 2,8 2,8 2,8 2,7 

Resultat efter finansiella poster 0,5 0,3 0,5 0,7 

Balansomslutning 6,5 6,5 7,5 6,5 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Antal anställda 4 4 4 4 
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Stiftelsen har under en lång rad av år restaurerat byggnaderna på Gustafsberg. Detta har finansierats av 

arrende- och hyresintäkter, skogsintäkter, bidrag från Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen samt en kredit 

på 6 mkr som Uddevalla kommun tillhandahållit. 
  

Under 2022 kommer Skräddarbostaden att renoveras. Den har hittills hyrts ut som sommarbostad. 

Eventuellt kan det komma att ändras till åretruntbostad. Andra mer omfattande restaureringsarbeten 

planeras inte de närmaste åren utan löpande sedvanligt underhåll kommer att ske. Ambitionen kommer 

därför vara att budgetera för ett årligt överskott så att stiftelsens skuld till Uddevalla kommun kan 

reduceras. 
  

Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi genom ett franchiseavtal med Svenska 

Turistföreningen, STF. 
  

Av stiftelsens 493 hektar mark är ca 331 hektar skogsmark. Avverkning av skog sker årligen genom en 

långsiktig skogsbruksplan. 
  

Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen 

benämns nu distributionsanläggning där provtagningar av det kommunala vattnet sker 4 ggr/år. 
  

Uddevalla vatten AB har nu dragit en ny ledning för vatten och avlopp över stiftelsens mark upp till 

Hässleröd. Stiftelsen kommer att ansluta Skräddarbostaden och Grindstugan till den ledningen. Därmed 

har alla stiftelsens byggnader med hyresgäster eller arbetslokaler moderna anslutningar. 
 

 

ÖVRIGA FÖRETAG 
 

UDDEVALLA VATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Uddevalla vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 

kommunen, vilket omfattar att ta hand om avloppsvatten och levererar dricksvatten hela vägen till 

fastigheten. Bolaget äger samtliga kommunala VA anläggningar i Uddevalla kommun.  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 128,6 126,7 125,7 118,7 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 467,8 1 301,0 1 296,2 1 126,4 

Investeringar 151,9 125,0 109,5 109,2 

Antal anställda 0 0 0 0 
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VA-verksamheten är ett taxekollektiv som styrs av en särlag (Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster). De nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska bäras 

av fastighetsägaren. Detta sker genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten tas ut av 

fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige och framgår 

av bruknings- och anläggningstaxan. 

  

Under 2022 och framåt kommer Uddevalla vatten förutom att arbeta med den löpande driften, 

taxekonstruktionen och 20-25-åriga ekonomiska planer sätta extra fokus på: 

  

Ledningsnät 
Uddevalla vattens styrelse har tagit ett beslut om att reinvesteringstakten i ledningar ska öka och 2022 

vara 100 år. Tillsammans med kommunens asfaltsplan och centrumarbete har detta arbetats in i budgeten 

och vår verksamhet. Omvandlingsområdet Fräknestranden är klart 2022 och den nya VA- utbyggnads-

planen som antagits av kommunstyrelsen ska påbörjas under 2022. 

  

I vår strävan efter att minska vattenförluster installeras smarta vattenmätare, vilket innebär att vi kan 

lokalisera läckage i servisledningar och distributionsnätet baserat på akustiska ljud. Ett arbete pågår även 

för att utöka möjligheten till fjärravläsning av vattenmätarna. 

  

Avlopp  
Ett arbete med nytt tillstånd pågår på Skansverket för att hantera den inkommande belastningen och öka 

kapaciteten på verket. Fokus kommer också vara på att bygga en ny externslammottagning utanför 

centrum för att slippa många tunga transporter till verket och som en positiv effekt den dåliga lukt som 

kan vara vid reningsverket. Denna effekt fås även genom att bygga en ny slamsilo som inte bara minskar 

lukten utan också förbättrar arbetsmiljön. 
 

Vatten 
Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen idag och i framtiden fortsätter genom 

arbetet med en överföringsledning från Vänern samt renovering och nybyggnation av reservoarer. 

 
 

VÄSTVATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 106,5 98,4 101,7 89,8 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 19,5 18,8 14,9 20,7 

Investeringar 0,0 0,8 0,6 0,0 

Antal anställda 112 111 108 105 
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Verksamhetsbeskrivning 2022 
Västvatten är ett driftbolag vars roll är att ansvara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 

kommunernas vatten- och avloppsverksamheter samt ekonomi och administration. Detta görs på uppdrag 

av ägarbolagen. Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och 

tillgänglighet. 

  

Västvatten AB drivs som icke vinstdrivande bolag precis som anläggningsbolagen som äger bolaget. 

Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. All personal är anställd i 

Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolagen.  

  

Att ständigt sträva efter att göra det bästa för verksamheten, både på kort- och lång sikt är viktigt. Under 

2022 och framåt kommer Västvatten förutom att arbeta vidare med upphandlingar, säkerhet och miljö 

samt långsiktiga ekonomiska planer sätta extra fokus på:  

  

Kommunernas specifika utmaningar 

Det finns stora utmaningar i form av tilltillståndsprocesser, vattenresurser, kapacitetsutredningar för 

verken samt utbyggnadsplaner i kommunen. 

  
Taxekonstruktion 

Arbetet fortsätter med att få till en gemensam taxekonstruktion i ägarkommunerna till Västvatten. 

  
Fordon 

Minska våra fordons klimatpåverkan. 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion med 

ledamöter och ersättare från förbundets tre medlemskommuner, Uddevalla, Lysekil och Munkedal.  

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 93,2 88,4 91,5 79,8 

Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Balansomslutning 52,0 47,4 44,5 51,7 

Investeringar 7,8 5,3 6,2 4,6 

Antal anställda 200 200 200 194 
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För 2022 har förbundet följande inriktningsmål att arbeta mot: 

 

Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Förbundets mål för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst finns i handlingsprogram, enligt 

lagen om skydd mot olyckor, som direktionen beslutat om. Den verksamhet som beskrivs i handlings-

programmet ska kunna fungera i såväl fred, höjd beredskap som krig.  

 

Samverkan 

Genom en väl organiserad samverkan kan förbundet tillsammans med externa organisationer och aktörer 

använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. 
 

God ekonomisk hushållning  
Förbundet ska arbeta för en god ekonomisk hushållning genom att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsenligt och effektivt. Förbundet ska åstadkomma en sund ekonomi genom ekonomisk 

medvetenhet och helhetssyn över verksamheten.  

 

Processutveckling  
Förbundet ska kontinuerligt utveckla och effektivisera interna processer. Det innebär att organisation, 

processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och så effektiva som möjligt. 

 
Miljöansvar 

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en miljömässig hållbar utveckling och bidra till att 

minska vår klimatpåverkan. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  
En god fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö ska bibehållas och utvecklas. 

 

En stor utmaning för förbundet är hur kompetensförsörjningen ska tryggas för deltidsorganisationen. 

Förbundet behöver kraftsamla och om så är nödvändigt, resursförstärka för att hitta nya vägar och 

lösningar för att säkerställa förbundets operativa förmåga.  

 

Förbundet kommer att prioritera och lägga kraft på att hämta in ett uppdämt behov av extern utbildning 

och tillsyner som på grund av pandemin inte blivit utförda.  

 

Förbundet ska som organisation ta miljöansvar genom att i all verksamhetsutövning verka för en 

miljömässig hållbar utveckling och bidra till att minska klimatpåverkan.  

 

Som ett led i att stärka och bibehålla en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser kommer förbundet under 

nästa år bland annat att genomföra en medarbetarenkät för alla medarbetare samt erbjuda alla chefer, 

arbetsledare och skyddsombud möjligheten att genomgå en arbetsmiljöutbildning. 
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KOMMUNKONCERNENS RESULTATBUDGET 

 

     Koncernen     Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2022 2021 2022 2021

Verksamhetens intäkter 2 315 2 221 903 885

Verksamhetens kostnader -5 665 -5 340 -4 674 -4 421

Avskrivningar -422 -391 -155 -131

Jämförelsestörande poster - 36 - 36

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 772 -3 474 -3 926 -3 631

Skatteintäkter 2 905 2 788 2 905 2 788

Generella statsbidrag och utjämning 1 073 1 017 1 073 1 017

VERKSAMHETENS RESULTAT 206 331 52 174

Finansiella intäkter 3 4 52 52

Finansiella kostnader -65 -55 -60 -46

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 144 280 44 180

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS RESULTAT 144 280 44 180



  72 (79) 

 

KOMMUNKONCERNENS BALANSBUDGET 

 

Koncernen Kommun
Budget Prognos Budget Prognos

Belopp i mkr 2022 2021 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 7 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 7 585 7 176 2 849 2 578

Maskiner och inventarier 507 533 113 141

Pågående arbete 1 257 650 618 210

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och

bostadsrätter 41 41 78 78

Långfristiga fordringar 7 7 3 359 3 228

Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 9 - -

Summa anläggningstillgångar 9 406 8 423 7 018 6 236

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och exploateringsområden 106 113 33 40

Kortfristiga fordringar 430 428 245 248

Kassa och bank 123 131 100 100

Summa omsättningstillgångar 659 672 378 388

SUMMA TILLGÅNGAR 10 074 9 104 7 405 6 633

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 2 936 2 656 1 945 1 765

Årets resultat 144 280 44 180

Summa eget kapital 3 080 2 936 1 989 1 945

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 47 47 39 40

Uppskjuten skatteskuld 207 193 - -

Övriga avsättningar  24 19 15 10

Summa avsättningar 278 259 54 50

Skulder

Långfristiga skulder 5 569 4 773 4 517 3 800

Kortfristiga skulder 1 147 1 136 845 838

Summa skulder 6 716 5 909 5 362 4 638

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 074 9 104 7 405 6 633
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KOMMUNKONCERNENS KASSAFLÖDESBUDGET 

 
  

    Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2022 2021 2022 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 144 280 44 180

Justering för ej likviditetspåverkande poster 441 369 159 94

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 585 649 203 274

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager 7 -14 7 -13

Förändring av kortfristiga fordringar -2 2 31 -9

Förändring av kortfristiga skulder 11 62 7 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten 601 699 248 355

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -1 410 -876 -806 -410

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 5 2 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 405 -874 -806 -410

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig utlåning 0 0 0 0

Långfristig utlåning 0 0 -159 -74

Återbetald utlåning 0 0 0 0

Långfristig upplåning 796 242 717 194

Utbetalning av avsättningar 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 796 242 558 120

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -8 67 0 65

Likvida medel vid årets början 131 64 100 35

Likvida medel vid årets slut 123 131 100 100

     Koncernen
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2022-2031 
 

 

Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Investering som tidigare erhållit igångsättningstillstånd:
KS Brandstation Uddevalla  181,0 50,2 90,0 40,8 3,8

BUN Ramnerödskolan 303,0 266,0 37,0 10,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 16,0 11,0 2,0

BUN Blekets förskola (fd Killingen) 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,5

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd/Störtloppsgatan 26,0 22,0 4,0 3,9 7,7

SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 1,0 14,0 1,1 1,1

SBN Å-rummet 30,0 1,0 5,0 5,0 5,0 14,0 0,3 1,4

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten 1 069,0 60,0 20,0 100,0 120,0 713,9 3,9 51,3

KFN Ny simhall Rimnersområdet 466,0 72,0 72,0 230,0 92,0 ?

SUMMA 2 240,0 544,2 312,0 383,8 217,0 727,9 19,2 96,8

Reinvesteringar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
SBN Planerat underhåll - fastigheter 566,3 71,3 55,0 55,0 385,0 0

SBN Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark 272,1 32,8 23,3 25,0 191,0 1,1 9,4

KFN Konstgräsplan, Fridhem 4,0 4,0 ?

KFN Konstgräsplan, Sommarhemmet 9,1 6,6 2,5 0,6

KFN Konstgräsplan, Undavallen 4,0 4,0

SUMMA 855,5 6,6 104,1 78,3 84,0 582,5 1,7 9,4

Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen 37,4 4,2 4,0 3,4 25,8

KS Nytt dokument- och ärendehanteringsssystem 0,7 0,3 0,4

BUN Reinvesteringar Mask/Inv/Fordon 40,0 20,0 10,0 10,0

SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 19,3 1,0 1,0 2,5 1,0 13,8 0,1

SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 27,3 2,3 2,5 2,5 2,5 17,5

SOC Återinvesteringar ombyggnationer 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 20,0 2,0 2,0 2,0 14,0

KFN Maskiner och Inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

SUMMA 200,2 3,8 35,5 26,9 24,4 109,6 0,1 0,0

Profilinvestering:
SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2

SBN Kålgårdbergs-, Torg-, Trädgårds- och Skolgatan 10,0 10,0 0,4 0,4

SBN Stadsparkerna och stadsbergen 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 0,3

SBN Kilbäcksgatan och Hultmans gränd 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Konstnärlig gestaltning 33,0 3,0 4,0 5,0 21,0 0,1

SUMMA 59,0 0,0 18,0 6,0 12,0 23,0 0,6 1,2
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Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Expansionsinvestering:
BUN Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 80,0 10,0 30,0 40,0 7,0

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 3,5

BUN Äsperödskola F-6 300,0 20,0 100,0 150,0 30,0 20,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

SOC Gruppbostad LSS 1 26,0 13,0 13,0 7,7

SOC Gruppbostad LSS 2 26,0 26,0 7,7

SOC Vård och omsorgsboende, Hovhult 80 platser 284,0 50,0 130,0 104,0 81,6

SOC Nytt Äldreboende 1 40 platser 180,0 180,0 41,8

SOC Psykiatri/Missbruksvårdsboende 15,0 7,0 8,0 5,4

SBN Mindre invest. för genomförande av handlingsplaner 102,0 12,0 10,0 10,0 70,0 0,6 4,8

SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,0 1,0 6,0 0,4

SBN Rydingsberg 9,5 2,0 7,5 0,1 0,4

SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2

SBN Hemsö: Ljungskileskolan - GCväg, parkering mm 8,5 4,3 4,3 0,2 0,4

SBN Hemsö: Skäretskolan - tillbyggnad infartsväg mm 7,0 3,5 3,5 0,2 0,4

SBN Hemsö: Förskolan Hälle 2 - GC mm 5,8 2,9 2,9 0,1 0,3

SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen 13,0 1,0 12,0 0,7 0,7

SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,5

SBN Gatuombyggnad VA sanering 22,0 4,0 2,0 2,0 14,0 0,2 0,9

SBN Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,2 1,5

SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,5

SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 1,0

SBN Skarsjövallen gator 56,0 42,0 14,0 3,4

SBN Ljungskile strandpromenad, park mm 5,0 5,0 0,3 0,3

SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 20,0 0,9

SBN Temalekplats centrala Uddevalla 7,0 7,0 0,4

SBN Julbelysning 2,5 0,5 1,0 1,0 0,2 0,3

SBN Ställplats Bodele 5,0 5,0 0,4 0,4

SBN VA-anslutning fritidshus Bodele 1,0 1,0 0,0

SBN Skredsäkring Lyckornavägen 31,5 1,5 30,0 1,0 1,0

SBN Skredsäkring Badö - arrendemark 20,0 20,0 0,7 0,7

SBN Skredsäkring Badö/Bäve 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Hus för kultur 30,0 1,0 15,0 14,0 3,7

KFN Inventarier, Hus för kultur 6,8 6,8 0,8

KFN Rimnersvallen 205,0 150,0 55,0

SUMMA 2 483,6 4,0 336,0 415,7 764,0 964,0 5,0 256,6

5 838 559 806 911 1 101 2 407 27 364

Färdigställda 2021

SBN Kungsgatan Etapp 1 23,2 23,2 1,1 1,1

SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan) 24,5 24,5 1,1 1,1

KFN Upprustning av gräsplan Bodele 1,2 1,2 0,1 0,1

KFN Upprustning  omklädningsrum Bodele 2,4 2,4 0,3 0,3

SBN Gator mm Ny Brandstation Uddevalla 12,0 12,0 0,6 0,7

SBN Temalekplats Ljungskile 3,0 3,0 0,2 0,2

SBN Ny offentlig toalett Uddevalla centrum 3,0 3,0 0,2 0,2

Summa per nämnd: (inkl färdigställda 2021)

Kommunstyrelsen 219 50 95 45 3 26 0 4

Barn och utbildning 1 733 338 174 263 548 410 10 119

Socialnämnden 609 26 8 56 154 366 4 152

Samhällsbyggnad 2 480 131 277 239 290 1 543 15 88

Kultur och Fritid 812 83 252 308 106 63 1 5

TOTAL 5 852 628 806 911 1 101 2 407 30 368

SUMMA INVESTERINGAR
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SPEC. DEMOGRAFIBERÄKNING 2022-2030 

 

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 165 43 119 137 212 212 212 979 979 979

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 58% 100% 95% 8% 19% 18% 4% 12% 13%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån prel. prognos juni 2021

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+

2021 (föreg prognos) 3 465 5 045 7 100 2 005 8 715 1 755 1 720

2021 ny prognos -30 -35 -80 -35 60 0 30

2022 -15 35 80 20 85 50 25

2023 -20 15 85 40 35 80 15

2024 -10 5 85 0 20 90 30

2025 0 15 55 25 -15 110 35

2026 30 -15 -25 70 0 100 25

2027 20 10 0 65 85 30 55

2028 30 10 0 35 20 70 70

2029 30 0 0 -5 115 0 85

2030 30 -10 20 -5 155 -25 100

3 530 5 075 7 320 2 215 9 275 2 260 2 190

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -2 226 274 6 512 3 264 7 825 1 264 7 944 1 599 10 807 18 632

2024 -1 113 91 6 512 0 5 491 722 8 937 3 198 12 858 18 349

2025 0 274 4 214 2 040 6 528 -542 10 924 3 731 14 113 20 641

2026 3 339 -274 -1 915 5 713 6 861 0 9 930 2 665 12 596 19 457

2027 2 226 183 0 5 305 7 713 3 069 2 979 5 864 11 912 19 625

2028 3 339 183 0 2 856 6 378 722 6 951 7 463 15 136 21 514

2029 3 339 0 0 -408 2 931 4 153 0 9 062 13 214 16 145

2030 3 339 -183 1 532 -408 4 280 5 597 -2 483 10 661 13 775 18 055

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -3 895 914 12 641 4 896 14 557 4 333 12 910 4 264 21 507 36 064

2024 -5 008 1 006 19 153 4 896 20 048 5 055 21 847 7 463 34 365 54 413

2025 -5 008 1 280 23 367 6 937 26 576 4 514 32 771 11 194 48 478 75 054

2026 -1 669 1 006 21 452 12 649 33 438 4 514 42 701 13 859 61 074 94 512

2027 556 1 189 21 452 17 954 41 151 7 583 45 680 19 723 72 986 114 137

2028 3 895 1 372 21 452 20 810 47 528 8 305 52 631 27 185 88 122 135 651

2029 7 234 1 372 21 452 20 402 50 459 12 458 52 631 36 247 101 337 151 796

2030 10 572 1 189 22 984 19 994 54 739 18 055 50 149 46 908 115 112 169 851

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr för kommunen, 

kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 

att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 samt 1 101 mkr för 

2024, 

att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-08: 

att överföra 4 mkr från socialnämnden och 3 mkr från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, 

att tillföra kommunstyrelsen 21 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr och kultur och fritidsnämnden 2 

mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 mkr. 

att tillföra socialnämnden 4 mkr, barn och utbildningsnämnden 4 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr 

och kommunstyrelsen 2 mkr. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10: 

att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 670,2 mkr 

respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 5 043 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om 

kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 

justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för investeringar 

som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 
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att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2022 senast under 

november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 samt 1 101 mkr för 

2024, 

att investeringar med projektstart 2022-2024 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 

behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna för en 

investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
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Styrkort 2022 Kommunstyrelsen 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är 
en självklar 
tillväxt-
motor för 
en mer 
utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknads-
klimat 
 
 

 Stimulera den sociala ekonomin/det sociala 
företagandet 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att skapa bra företagsklimat med 
särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda (KF 
ÖS 1) 

 

   Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), 
att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen (KF ÖS 1) 

 

   Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i 
uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr KS 
2019/00832), att utreda frågan om samlad kommunal 
tillsyn 

 

    Antalet anställda i 
företag med 2-9 anställda, 
ska öka 

2. Utveckla lokal 
och regional 
infrastruktur 
inklusive 
Bohusbanan 
 
 

  Genom att åstadkomma en välutvecklad och 
snabb järnvägs- och transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter ska Uddevalla 
kommun bli en del av både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

  

  Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva kommunikationer för alla inom 
kommunen 

  

    Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med 
Trafikverket (KF ÖS 2) 

 

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Antal företag i 
kommunen, ska öka 

      Företagsklimat, ska 
bli bättre 

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi 
ett tryggt 
samhälle 
tillsammans
. 

3 Verka för 
tillämpning av FNs 
17 globala 
hållbarhetsmål 
och Agenda 2030 
 
 

 Förstärka kommunens utveckling genom ett 
kontinuerligt översiktsplanearbete som metod 

  

 Arbeta för en ökad jämlikhet   

  Trygga viktiga samhällsfunktioner genom att 
ställa ökade hållbarhets- och totalförsvarskrav vid 
upphandling 

  

  Sträva efter att där så är möjligt att bygga i trä   

   Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas kommuns 
geografiska område 

  

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
genomföra en utökad medborgarundersökning, 
trygghet (KF ÖS 3) 

 

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
utvärdera verksamheten NIKE (KF ÖS 3) 

 

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att  att utreda 
behovet av en samordnande funktion i kommunen för 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt frågorna 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 

     Vuxna 
biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

    Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
de hållbaraste kommunerna 
i Sverige 

4. Verka för 
trygghet i de 
offentliga 
miljöerna 
 
 

 Stärka det brottsförebyggande arbetet Uddevalla 
kommun i samverkan med andra aktörer 

  

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom 
god, värdig vård 
och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande 
arbete 
 
 

 Friskvård och förebyggande arbete skapar ökad 
folkhälsa och livskvalitet i samhället 

  

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och 
unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra 
kompetensför-
sörjningen genom 
att pröva nya 
arbetsmetoder 
bland annat 
genom en utökad 
digitalisering 
 
 

 Uddevalla kommun är en attraktiv arbetsgivare 
bland annat med fokus på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård 

  Översyn av de organisatoriska förutsättningarna 
för ett hållbart arbetsliv 

 

   Översyn av rekryteringsprocessen  

   Attraktivt 
arbetsgivarindex, ska öka 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 
av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

    Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som 
förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark 
(KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

    Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

      Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

      Öka andelen 
förnybar och återvunnen 
energi i kommunala 
byggnader 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

     Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

     Soliditeten ska 
förbättras 

     Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

     Finansiell profil, 
kommunens placering 

     Budgetföljsamhet i % 

     Prognossäkerhet i % 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

      Trä som 
byggnadsmaterial, ska öka 

I Uddevalla 
kommun 
bedrivs en 
god och 
trygg 
utbildning 
inför 
framtiden. 

7. Verka för en 
trygg och jämlik 
skola som skapar 
studiero och 
förbättrade 
studieresultat 
 
 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska 
snabbare lotsas in 
i arbete, 
företagande eller 
utbildning 
 
 

 Samverka med näringslivets arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

  

     Integrationen skall 
förbättras i form av minskat 
utanförskap 

   Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) ska 
minska 

     Invånare 17-24 år 
som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

      Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
ska öka 

      Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

 

 

 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva 
och 
hållbara 
boende-
miljöer där 
gamla och 
nya miljöer 
möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas 
unika 
boendemiljöer och 
infrastruktur-
investeringar ska 
tas tillvara 

  Förstärk tillgängligheten till kommunens 
besöksmål via utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt 
vandringleder samt verka för att åstadkomma en 
nationell cykelled genom Bohuslän 

  

Uddevalla 
är en kust-
kommun 
som tar 
vara på 
vattnets 
potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla 
kommuns 27 mil 
kust och unika fjäll 
för naturupp-
levelse, boende 
och turism 

    Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån 
till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10) 

 

11. Utveckla och 
stärk Uddevalla 
kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 
 
 

  Arbeta för att utveckla biosfärsområden som 
bidrar till ökad hållbar turism. 

  

Öka förutsättningarna för affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att skapa ett destinationsbolag 
med inriktning om genomförande 2021 (KF ÖS 11) 

 

 

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

   



Styrkort 2022 Barn- och utbildningsnämnden                                              
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer 
utvecklad region 

1. Verka för ett bra företags- och 
arbetsmarknadsklimat 
 

    Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

2. Utveckla lokal och regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och Agenda 2030 
 
 

   Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

 

  Kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden har fått i uppdrag 
av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr 
KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i 
samverkan med övriga berörda nämnder 
och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

 

    Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3) 

 

     Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom förändrad 
skolstruktur (KF ÖS 3) 

 

     Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån Plan 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande insatser 
gällande språkinsatser med svenska som 
huvudspår (KF ÖS 3) 

    Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska 
öka 

4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig 
vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra kompetensförsörjningen genom att 
pröva nya arbetsmetoder bland annat genom 
en utökad digitalisering 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 
6) 

 

   Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att vidareutveckla mobila team för 
att motverka psykosocial ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6) 

 

    Sjukfrånvaro Korttid % 
R12 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och 
trygg utbildning 
inför framtiden. 

7. Verka för en trygg och jämlik skola som 
skapar studiero och förbättrade studieresultat 
 
 

 Åtgärder för 
förändring och 
förbättring vidtas på 
alla nivåer i 
organisationer när 
problem synliggörs 
genom det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt 
beslut om åtgärd 
fattas på rätt nivå. 

 Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till problem 
samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats ska framgå. Uppföljning och 
utvärdering av insatser ska rapporteras. 
Om behov finns av stöd från 
huvudmannen för att åtgärda ett problem 
som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

  Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

  Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram , ska 
öka 

  Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, kommunala 
skolor, ska öka 

 Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått 
i uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa förutsättningar 
för att förbättra ungdomars välbefinnande 
(KF ÖS 4) 

 

 

    Beskriv vilket stöd och vilka 
samarbetsformer utbildningen bidrar med 
för att bedriva undervisning som främjar 
en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål 
som är relaterade till utbildning, samt 
kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de 
viktigaste lärdomarna och vad behöver 
utvecklas? 

 

 

     Psykisk ohälsa 
bland unga, ska minska 

 Hitta och 
genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
arbetssätt och 
arbetsformer, nya och 
innovativa sätt att 
samverka och 
organisera 
verksamheten i syfte 
att effektivisera och 
nå högre 
måluppfyllelse. 

utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

 Arbeta för att 
upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, 
både för framtida och 
nuvarande 
medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska 
skapas för behöriga 
pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt 
kärnuppdrag. 

   Behöriga pedagoger ska 
inte minska 

  Arbeta för en 
lokalförsörjning i 
balans och bättre 
användning och 
samutnyttjande av 
lokaler, samt utforma 
framtida lokaler till 
moderna, flexibla 
lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått 
i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 
av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

  Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

8.Nyanlända och ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

 

 

 

 

   

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva och 

9. Uddevallas unika boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

   



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
hållbara 
boendemiljöer 
där gamla och 
nya miljöer möts 
och samspelar. 

Uddevalla är en 
kustkommun 
som tar vara på 
vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust 
och unika fjäll för naturupplevelse, boende och 
turism 

   

11. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns 
kulturarv och platsvarumärke 

   

 

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022, Socialnämnden                         

Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet                                                                                                                                                                                         2021-12-03 

Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

   

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

      Gott bemötande 
vid kontakt med kommun, 
ska öka 

      Företagsklimat, 
ska bli bättre 

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning 
av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 
 
 

       Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt 
utanförskap (KF ÖS 3) 

 

       Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta 
med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3) 

 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 
 
 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–
2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 

   Förvaltningen ska i samband med placeringar alltid utvärdera 
hemmaplanslösningar som ett första alternativ. 

   Externa 
placeringar 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 
 
 

 Ge rätt insatser i rätt 
tid som leder till resultat 
och effekter. 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
möjliggöra hemmaplanslösningar (KF ÖS 5) 

 

  Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av 
socialtjänstens boendeinsatser 

 

  Förvaltningen ska kartlägga effekten av trygghetsboenden  

 Motverka ensamhet 
och skapa trygghet. 

   Andel 
genomförandeplaner  

 Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

  Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans 
utifrån tilldelad budgetram 

 

  Förvaltningen ska genomföra jämförelser med kommuner som har klart 
lägre kostnader 

 

   Brukarbedömning i 
särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka 

   Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i 
uppdrag att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 
 
 

 Säkra 
kompetensförsörjningen 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. Anställda som inte 
når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga incitament till 
vidareutbildning eller validering. 

 

  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid 
nyanställning ska heltid vara norm. 

  Andel 
heltidsanställda 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

 

  Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att införa 80-90-100 modellen  

  Förvaltningen ska utreda och analysera rimligt antal anställda per chef  

   Sjukfrånvaro 

  Tänka nytt 
genom innovation och 
alternativa lösningar. 

  Förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av driftsformer och i första hand utveckla 
verksamheten i egen regi, exempelvis genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 

  Förvaltningen ska breddinföra medicingivare  

  Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn  

  Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer  

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 
fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

   

      Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

Uddevalla 
kommun erbjuder 
attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar 
ska tas tillvara 
 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på 
vattnets potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla kommuns 27 
mil kust och unika fjäll 
för naturupplevelse, 
boende och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 
 
 

  
Verksamheterna 
arbetar med att 
upprätthålla ett gott 
bemötande och en 
effektiv 
handläggning 

  Genomföra insatser för att öka den externa kommunikationen  

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare processer i dialog med de berörda (KF ÖS 
1) 

 

    Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att, 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, fortsätta dialogen 
med Ljungskile Ridklubb i syfte att utöka den totala ytan för 
klubbens arrende, liksom den användbara ytan i anslutning till stallet 
genom exempelvis dränering. Överenskomna åtgärder förutsätter 
att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft. Nämnden trycker även på 
ansvaret hos entreprenören att samordna byggnationen med 
ridklubben, så att störningarna på ridklubbens verksamhet 
minimeras 

 

    Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

    Gott bemötande i 
kontakt med 
myndighetsavdelningen, ska 
öka 

     Företagsklimat, ska bli 
bättre 

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 
 
 

    
Trafiklösningar, 
byggprojekt och 
detaljplaneläggning 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla 
kommun och behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering (KF ÖS 
2) 

 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med 
ägarna till de privata parkeringsanläggningarna för att effektivare 
utnyttja parkeringshusen (KF ÖS 2) 

 

   Uppdatering av planeringsförutsättningarna kring Ljungskile 
Hamn 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

  Genomföra en förnyad översyn av behovet av bullerdämpande 
och trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen 

 

I Uddevalla 
kommun utvecklar 
vi ett tryggt 
samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning 
av FNs 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 
 
 

   Prioritera 
översvämningsskyd
dets utbyggnad i 
förhållande till 
stadsutvecklingsproj
ektets 
genomförande 

  

     Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 beslut om Avfallsplan 2018–
2024. (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbygnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska präglas av ett helhetsperspektiv (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att samverka över förvaltningsgränser, 
med kommunala bolag samt andra intressenter för att öka 
hänsynstagandet till integrationsfrågan i detaljplanarbetet (KF ÖS 3) 

 

      Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att samverka med Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot praktikanter (KF ÖS 3) 

 

      Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att arbeta för att bryta segregation inom 
utsatta verksamhetsområden (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 
(KF ÖS 3) 

 

     Öka andelen förnybar 
och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

     Trä som 
byggnadsmaterial, ska öka 

     Antal områden som 
sanerats, ska öka 

     Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

4. Verka för trygghet i 
de offentliga miljöerna 
 
 

     
Verka för ökad 
trygghet i samband 
med ombyggnation 
och utveckling av 
centrum och de 
offentliga miljöerna 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att initiera och planera för samt 
genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred 
medborgardialog (KF ÖS 4) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

   

6. Säkra 
kompetensförsörjninge
n genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 
 
 

   Genom ett 
kommunövergripan
de samarbete 
förvaltningar 
emellan främja en 
mer effektiv 
lokalförsörjningspro
cess 

  Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-09-08 (Dnr KS 2021/00346), att 
säkerställa skicket på Gula villan samt att under budgetåret 2023 
prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 
2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder 
uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

  Säkra ett 
högt medvetande 
kring det 
ekonomiska läget 
och dess effekter, 

  



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
på alla nivåer inom 
hela 
Samhällsbyggnadsn
ämndens 
verksamhet 

   
Samhällsbyggnadsn
ämnden ska vara i 
framkant när det 
gäller digitalisering 
och automatisering 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att effektivisera planprocessen samt 
förnyelsearbetet av föråldrade planer (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 
6) 

 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att digitalisera plan och byggprocesserna (KF ÖS 6) 

 

  Verka för en 
ökad samverkan 
med övriga 
förvaltningar, 
nämnder och de 
kommunala bolagen 
för att optimera 
verksamheten 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete  (KF ÖS 5) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

   Nöjd Nämnd Index 

     Andelen främjande, 
förebyggande och tidiga 
insatser ska öka i relation till 
andelen rehabilitering 

     Andelen som helt 
anser sig utvecklas 
yrkesmässigt och personligt i 
sitt arbete ska öka (ny 
formulering av måttet: Andelen 
som anser att, jag lär mig nytt 
och utvecklas i mitt dagliga 
arbete ska öka) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg 
och jämlik skola som 
skapar studiero och 
förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska 
snabbare lotsas in i 
arbete, företagande 
eller utbildning 

   

Uddevalla 
kommun erbjuder 
attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvestering
ar ska tas tillvara 
 
 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på 
vattnets potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla kommuns 27 
mil kust och unika fjäll 
för naturupplevelse, 
boende och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

ddevalla kommun är 
en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska 
underlätta kulturarbetares 
villkor att verka i kommunen 

  

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

    Kultur och fritid 
ska arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling 

  

  Kultur och fritid ska öka 
tillgängligheten och 
attraktiviteten till service och 
utbud, digitalt och analogt 

    Nå fler barn och 
unga med 
kulturskoleverksamhet 
under loven, som inte deltar 
i ordinarie verksamhet 

     Deltagandet i 
kulturskolan ska öka bland 
de barn och unga som bor i, 
de av Uddevalla kommun 
identifierade, 
utanförskapsområdena 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 
utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 
kultur” (KF ÖS 4) 

 

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 

     Föreningarna ska vara 
nöjda med kommunens 
idrotts- och 
fritidsanläggningar 

   Kultur och fritid ska 
skapa tillgängliga och attraktiva 
platser för idrott och hälsa 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera 
Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och 
idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

 

   Fortsätt arbeta med en ridanläggning i 
anslutning till Uddevalla tätort 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 
1) 

 

  Utred möjligheter kring samfinansiering för 
byggnation av ny ridanläggning samt utred och 
föreslå driftsform och hyresförhållanden för 
anläggningen. 

 

   Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med 
övriga berörda nämnder och aktörer och 
samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 
3) 

 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration (KF 
ÖS 3) 

 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 
3) 

 

       Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

       Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att genomföra medborgardialog med 
unga angående utformningen av Hus för kultur 
(KF ÖS 3) 

 

      Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att utvärdera Rampens digitala 
mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

 

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

  Kultur och fritids 
verksamheter ska bidra till en 
levande och hållbar kommun 

   Besökarna och 
deltagarna i kultur och fritids 
verksamheter ska vara 
nöjda med helheten 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

   För att främja jämlik 
resursfördelning ska kultur och 
fritid stödja och erbjuda 
aktiviteter och verksamheter 
som är såväl högintensiva som 
lågintensiva 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

   Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 
kvaliteten i verksamheten, motverka 
könsstereotypa normer och bidra till att fördela 
samhällets resurser på ett rättvist och medvetet 
vis 

 

     Antalet 
föreningsaktiviteter, ska öka 

    Fritidsgårdarnas 
besökare ska ha en jämn 
könsfördelning 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

   Besökarna på 
fritidsgårdarna upplever att 
det är en trygg miljö 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra 
den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 

   Kultur och fritid ska 
främja digital inkludering 

  

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

    Medarbetarnas 
upplevelse av engagemang, 
ska öka 

    Andelen ambassadörer 
för Uddevalla kommun ska 
öka (eNPS) 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

 

I Uddevalla kommun 
bedrivs en god och 
trygg utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

  Kultur och fritid ska 
arbeta för ett tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv 

   Genomför medborgardialog inför 
utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård 

 

 

   Besökarna på 
fritidsgårdarna upplever att 
de utvecklats personligt och 
socialt 

  Kultur och fritid ska 
främja ett livslångt lärande 

   Utlånen av barn och 
ungdomslitteratur ska öka 
per invånare 0-17 år 

   Andel aktiva låntagare 
per invånare ska öka 

  Andel biblioteksbesök 
per invånare ska öka 

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 
 

   

      Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

 

 

 

 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya miljöer 
möts och samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar 
ska tas tillvara 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som tar 
vara på vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust och 
unika fjäll för 
naturupplevelse, boende 
och turism 

  Kultur och fritid ska 
arbeta med att skapa ett 
tillgängligt och attraktivt 
friluftsliv 

  

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

  Konstnärlig gestaltning 
ska användas för att skapa och 
stärka identiteten på olika 
platser i Uddevalla kommun 

  

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 
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§ 127 Dnr KS 2021/00306  

Kommunens flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi  
framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 
skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 
Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna 
vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten 
störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet 
äldre.  
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 
mest strategiska frågor, vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 
dels att attrahera nya medarbetare, men även att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om  
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.  
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 
än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. 
Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i 
förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 
skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 
minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 
omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 
genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 
nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 
kommande planperiod ser relativt bra ut.   
  
Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad 
skattesats om 22,16 kronor.  
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jaana 
Järvitalo (V), Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), John Alexandersson (SD), 
Susanne Grönvall (S), Ann-Marie Viblom (MP), Monica Bang Lindberg (L), Paula 
Berger (S), Roger Ekeroos (M), Majvor Abdon (UP), Niklas Moe (M), Torsten 
Torstensson (-), Henrik Sundström (M), Jerker Lundin (KD), Karin Johansson (KD), 
Christina Nilsson (KD), Lars Eide Andersson (MP), Stefan Skoglund (S),  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.  § 127  
 
Camilla Josefsson (M), Camilla Johansson (C), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Kent 
Andreasson (UP) yttrar sig i ärendet 
 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 131 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18.Förslag till Flerårsplan 2022-
2024 med budget 2022. 
Budgetförslag från Sverigedemokraterna. 
Budgetförslag från Uddevallapartiet. 
Budgetförslag från Kristdemokraterna. 
Budgetförslag från Vänsterpartiet. 
Budgetförslag från Miljöpartiet.  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Camilla Josefsson (M), Annelie Högberg (S), Stefan Skoglund 
(S), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetförslag. 
 
David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Jaana Järvitalo (V): Bifall till Vänsterpartiets 
budgetförslag. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande: de tankar 
om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för Miljöpartiets 
budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida arbete inom 
berörda områden. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande, Martin 
Pettersson (SD) yrkande, David Sahlsten (KD) yrkande, Christer Hasslebäcks (UP) 
yrkande, Kerstin Joelsson-Wallsbys (V) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalo (MP) tilläggsyrkande och 
finner kommunfullmäktige avslå detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  
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Forts. § 127 

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  
 
att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 670,2 mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 5 043 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2022 senast under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022 och 2023 får påbörjas, under förutsättning att 
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet 
och Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande. 
Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-06-14, Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14, Sebastian Johansson 
Skickat 2021-06-15 till samtliga nämnder 
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§ 16 Dnr KS 2021/00733 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om 
beställning av övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, 
Halla Stenbacken 1:89 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med begäran om 
projektgenomförande av ett övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-
Stenbacken 1:89, dvs inom samma område där den nya brandstationen ska byggas. 
Räddningstjänstens behov av övningsytor och byggnader är ett enklare lektionshus, 
övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland annat körövningar. 
Lektionshuset föreslås omfatta ca 120 kvm och övningshuset minst två våningar om 
totalt ca 200 kvm. En enkel förstudie, kalkyl och skisser över området och byggnader 
har tagits fram som närmare beskriver behov och förslag. Kalkylen visar på en 
investering om 32,6 mkr. Förbundet beskriver att det finns flera fördelar med den 
föreslagna lokaliseringen, bl.a. att närheten mellan stationen och övningsområdet gör att 
personal i förbundet kan bedriva övning under ordinarie arbetstid och fordon som 
används i utbildningen är redo vid utryckning. Investeringen föreslås finansieras inom 
ramen för kommunens befintliga investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03.  
Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän, protokoll 2021-12-02 § 30.  
Enkel förstudie nytt övningsområde. Kalkyl.  
Skisser övningsområde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att starta projektgenomförande avseende 
övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89,  
 
att övningsområdet ska finansieras inom ramen för kommunens befintliga 
investeringsbudget.  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-28 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om 

beställning av övningsområde vid Uddevalla nya 

brandstation, Halla Stenbacken 1:89 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med begäran om 
projektgenomförande av ett övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-
Stenbacken 1:89, dvs inom samma område där den nya brandstationen ska byggas.  
 
Räddningstjänstens behov av övningsytor och byggnader är ett enklare lektionshus, 
övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland annat körövningar. 
Lektionshuset föreslås omfatta ca 120 kvm och övningshuset minst två våningar om 
totalt ca 200 kvm.  
 
En enkel förstudie, kalkyl och skisser över området och byggnader har tagits fram som 
närmare beskriver behov och förslag. Kalkylen visar på en investering om 32,6 mkr. 
 
Förbundet beskriver att det finns flera fördelar med den föreslagna lokaliseringen, bl.a. 
att närheten mellan stationen och övningsområdet gör att personal i förbundet kan 
bedriva övning under ordinarie arbetstid och fordon som används i utbildningen är redo 
vid utryckning.  
 
Investeringen föreslås finansieras inom ramen för kommunens befintliga 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän, protokoll 2021-12-02 § 30. 
Enkel förstudie nytt övningsområde. 
Kalkyl. 
Skisser övningsområde. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att starta projektgenomförande avseende 
övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, 
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Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-01-03 Dnr KS 2021/00733 

  

 

 

 

att övningsområdet ska finansieras inom ramen för kommunens befintliga 
investeringsbudget.  
 
 
 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planering Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Samhällsbyggnad Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post samhällsbyggnadsförvaltningen@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Projektledare Birgitta Andersson 
Telefon +46522696335 
birgitta.h.andersson@uddevalla.se 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
 

Enkel förstudie med kostnadskalkyl för övningsområde på 

del av Halla-Stenbacken 1:89. 

Bakgrund 

Befintligt övningsområde för varma övningar är idag i Uddevalla hamn och 
räddningstjänsten har årskontrakt på området då hamnen ska byggas ut. 
Utrustningen är gammal och behöver oavsett ersättas med ny.  
När man lämnar befintlig brandstation 2023 står räddningstjänsten utan 
övningshus för lagstadgade rök- och kemövningar. 
I lokaliseringsutredningen 2013 påpekades vikten av ett övningsområde i nära 
anslutning till brandstationen. 
I ett skede skulle övningsområdet ligga på Rimnersområdet men då det ska 
utvecklas till idrottsområde fick jag uppdraget att titta på en alternativ plats. 
Det finns ett område på Lillesjö som eventuellt skulle kunna vara aktuellt men det 
visade sig att det var placerat för långt ifrån brandstationen för att man skulle 
kunna bedriva övning på ordinarie arbetstid samt klara insatstiderna till våra 
höjdobjekt.  
Vi började då titta på området i anslutning till den nya brandstationen som finns 
med i detaljplanen med en byggyta på ca 1 000 m2 men som bara tillåter förråd. 
Området ligger närmare motet till RV 44 och på området stod tidigare två gamla 
militärförråd. Samhällsbyggnadsnämnden ville att jag skulle gå vidare med det 
området och undersöka med Trafikverket om de hade synpunkter på att lägga 
utbildnings- och övningshus på området vilket detaljplanen inte tillåter. Beskedet 
jag fick muntligt var att de inte såg något problem med detta. Det man hade haft 
åsikter om i detaljplanen var att inga bostäder eller stadigvarande verksamhet med 
personal skulle finnas nära motet vid en ev. olycka med farligt gods. Dessutom att 
eldning med öppen låga ej fick ta koncentrationen från bilisterna på RV 44.  
Vi valde att inte ha med övningsområdet i bygglovet för brandstationen dels för 
att vi inte hade uppdraget, dels för att inte riskera att få en överklagan på 
bygglovet då det inte följer detaljplanen utan att man skulle lämna in ett separat 
bygglov på övningsområdet. 
I värsta fall om Trafikverket överklagar bygglovet får man göra om detaljplanen 
så att det går att anordna övningsområde. 
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Utredningar 

För att få fram ett underlag för en kalkyl har Fredblads arkitekter (samma som till 
brandstationen) tagit fram en skiss på ett lektionshus och ett övningshus. Detta är 
utfört i samarbete med räddningstjänstens projektorganisation. 
Under tiden brandstationen projekterades fanns dessa byggnader med i 
förutsättningarna och strategiska val gjordes för att inte bygga dyr yta på 
stationen. Bland annat valdes att inte göra omklädningsdel med duschmöjlighet 
för personal som inte är stationerad i Uddevalla utan bara ska utföra övning på 
övningsområdet.  
Utbildningsdelar som kräver skyddsutrustning (smutsiga kläder), ska ej utföras i 
utbildningsdelen i brandstationen utan i lektionssalen på övningsområdet.  
Efter förstudien har det framkommit ny teknik för övningshus. Idag värms det upp 
med gasol och diskoteksrök. Det som syns utanpå byggnaden är lite vattenånga. 
Som jämförelse ligger Trollhättans övningshus precis vid en riksväg och där hade 
Trafikverket inga synpunkter. 

Behov 

Övningsområdets behov i form av byggnader är utrett och behöver innehålla ett 
enklare lektionshus, övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland 
annat körövningar. 
Husen är skisser och är ej färdigprojekterade men ytbehov och funktioner är 
klargjorda. 
Marken är inte utredd utan vi har tagit den yta som finns tillgänglig. 
Lektionshus BTA ca 120 m2 
Lektionssal för ca 24 personer med mindre förråd för material. 
Enklare omklädningsrum med krokar typ idrottshall med 5 duschar varav 1 är 
placerad i RWC. 
Toalett och RWC samt ett pentry. 
Övningshus BTA ca 200 m2 
Minst 2 våningar. 
Övningsrum som klarar hög värme. (Värmen uppnås med gasol.) 
Rökövningsrum 
Trapphus för träning av slangdragning 
Kontrollrum 
Teknikrum 
Tak för håltagning och arbete på tak 
Balkonger 
Byggnaden ska medge övningar med maskinstege och skarvstegar 



 Övningsområde 3 (4) 
 2021-11-24 Dnr: PROJ 2021.36 

 

Gasoltank 
Flyttas från befintligt område, rymmer ca 3 m3 
Klippgård ca 150 m2 
Betongplatta samt oljeavskiljare med enklare tak och väderskydd. 
Markområde ca 10 000 m2 
Exakt utformning av markområdet är inte utförd men vi har tillgång till ca 10 000 
m2. Område behövs för övningskörning av räddningsfordon, upp och nedtagning 
av vägräcke och övriga situationsanpassade övningar. 
Övningar för civilt försvar. 
På området finns idag överblivet krossmaterial som finns tillgängligt för området 
men körs därifrån om det inte blir ett övningsområde nu då permanent uppfyllnad 
kräver marklov. Geotekniken är klar då den krävdes till fyllnadsmassorna. 
Teknisk försörjning är förberedd till anslutning av området i söder. 
Området ska förses med staket och en grind mot stationsområdet.  
Grönremsa med träd mot Västgötavägen. 
Dagvattenhantering. 

Fördelar 

Personal i förbundet kan bedriva övning under ordinarie arbetstid. 
Området ligger direkt i anslutning till brandstationen. 
Vi får en komplett modern brandstationsanläggning som kan förse hela förbundet 
med övningsanordningar. 
Utryckningsfordon som inte behövs för övningen behöver inte transporteras med 
till ett externt övningsområde och sedan hämtas av deltidsbrandmän vid en ev. 
utryckning. 
Vi kan använda befintlig organisation och etablering på nya 
brandstationsprojektet om vi får ett snabbt beslut att påbörja projektering, 
bygglovsansökan och igångsättning.  

Nackdelar med uteblivet övningsområde 

Om vi inte får ett beslut på ett närövningsområde kommer räddningstjänsten att få 
svårt att upprätthålla kompetensen för sin utryckande personal i form av 
lagstadgade övningar. 
Om beslutet dröjer förlorar vi samordningen med den andra entreprenaden och det 
blir en helt egen entreprenad (en annan kalkyl) samt att byggtrafiken måste gå 
direkt ut på Västgötavägen då man inte vill ha byggtrafik över 
brandstationsområdet då den är i bruk. 
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Om området inte omvandlas till övningsområde blir det bara ett naturområde som 
kräver skötsel. Området kan ej användas till annan verksamhet då det inte 
möjlighet att anordna egen tillfart. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Birgitta Andersson 
Projektledare Uddevalla Brandstation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Bilaga 

- Skisser över övningsområde daterad 2021-11-08 (6 st sidor) 
- Kalkyl daterad 2021-11-24 
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Bilaga till enkel förstudie Övningsområde PROJ 2021.36

Kalkyl för nytt övningsområde på del av Halla Stenbacken 1:89

2021-11-24

Kalkylförutsättningar 

Byggrätt ca 1100m2 och övrig prickad mark ca 10 000m2

Arbetet utförs i sambands med nuvarande entreprenad. Projekteringsstart efter KF beslut 9 bebruari 2022

Finns med som delavrop 3 i nuvarande upphandling så ingen ny upphandling behövs.

Ingen ny detaljplan krävs 

BTA Yta á-pris summa

Lektionshus 120 22000 2640000

Övningshus 200 25000 5000000

Gasolanläggning för 

övningshuset kostnad 

samma som Trollhättan 10000000

Klippgård inkl oljeavskiljare 150 5300 795000

Markområde översiktligt 

beroende på hur stor yta man tar i 

anspråk men Räddningstjänsten vill ha 

till ett stort område även för 

övningskörning. Ingår asfalterad yta, 

va, dagvattenhantering, grönområde 

mot väg, belysning, staket med grind 

mm. Vanlig kostnad för parkeringsyta 

1500 kr /m2 men eftersom ytan är 

stor och vi har förstärkningslager på 

plats kan vi nog få ner kostnaden. 

Därför lägre kostnad 10000 1000 10000000

Summa 28435000
Oförutsett och 

Byggherrekostnad 15% 4265250

Totalt 32700250

Sammanfattning

Lektionshus 2,6 milj

Övningshus inkl 

gasolanläggning 15 milj

Klippgård 0,8 milj

Mark 10 milj

Byggherrekostnad 4,3 mil

Totalt 32,6 miljoner

Kalkylansvarig

Birgitta Andersson
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Revisionsrapport om förstudie avseende styrdokument  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit utföra förstudie av de styrande dokumenten i 
kommunens författningssamling. Rapporten visar i stora drag på att 
kommunledningskontorets arbete med författningssamlingen följer riktlinjerna för 
densamma antagna av kommunfullmäktige 2020. En risk har dock identifierats och 
kommunledningskontoret ämnar därför vidta åtgärder för att hantera risken. 
Kommunledningskontoret föreslår att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-
12-22 som svar på rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-22 
Förstudie avseende styrande dokument 
Följebrev till kommunstyrelsen avseende styrande dokument 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionens sakkunniga biträden har på uppdrag genomfört en förstudie 
avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 
kartlägga kommunens styrdokument samt identifiera eventuella riskområden. 
Förstudien visar i stora drag på att kommunledningskontorets arbete med 
författningssamlingen följer riktlinjerna för densamma antagna av kommunfullmäktige 
2020. En risk har dock identifierats och revisionen önskar därför svar på hur 
kommunstyrelsen ser på risken och vilka eventuella åtgärder som kommer vidtas med 
anledning av den risken. Risken beskrivs enligt följande. 
 
Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument  
daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer  
avseende utformande och dokumentansvarig. 
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Kommunstyrelsen ska senast den 17 februari redovisa ett svar på hur nämnden ser på 
den identifierade risken. 

Kommunledningskontorets svar 

Den kommunala författningssamlingen innehåller vid denna tjänsteskrivelses 
upprättande 181 föreskrifter och övriga styrande dokument. Sedan Riktlinjerna för 
författningssamlingen antogs i oktober 2020 har ett drygt fyrtiotal dokument reviderats 
och fem har upphävts. Alla nya dokument har försetts med de uppgifter och den 
mall/försättsblad som riktlinjerna föreskriver. En dryg femtedel av 
författningssamlingens styrande dokument har alltså i skrivande stund ett korrekt 
försättsblad. Kommunledningskontoret känner därutöver till att cirka ytterligare fem 
styrande dokument i författningssamlingen kommer revideras i början 2022. 
 
Kommunledningskontoret har medvetet valt att invänta byte av försättsblad i och med 
att dokumenten kommer upp till revidering. Kommunfullmäktige beslutade i samband 
med antagandet av riktlinjerna för författningssamlingen att uppmana nämnder och 
bolag att se över sina styrande dokument och genomföra de ändringarna som ansågs 
påkallade. Därefter har både nämnder och bolag lyft sammanlagt ett fyrtiotal styrande 
dokument för revidering och upphävande. 
 
Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning att det föreligger en risk att 
styrande dokument kan bli inaktuella och motstridiga om de saknar en tydligt utpekad 
befattningshavare som ansvarar för dokumentet. Enligt riktlinjerna ankommer det på en 
dokumentansvarig att kommunicera styrdokumentet, följa upp det och föreslå 
revideringar som anses påkallade. 
 
Kommunledningskontoret kommer med anledning av revisionens granskning att skicka 
ut en sammanställning av de styrande dokumenten till respektive nämnd och bolag med 
en begäran om att få uppgifter och dokumentansvarig och en översyn om dokumentet 
fortfarande är aktuellt eller behöver revideras. 
 
 
 
 
Malin Krantz Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att ge en översiktlig bild av området och har 

i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna. 

 

Förstudien visar att det i Uddevalla kommun finns två huvudtyper av styrande dokument; 

”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga styrande dokument”. Det finns en rutin för att de styrande 

dokument som enligt lag och enligt kommunens egna Riktlinjer för författningssamlingen ska 

publiceras i författningssamlingen blir publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

styrande dokument publiceras i författningssamlingen. Ansvarig handläggare ska i samband 

med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs ta del av dokumentet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten1 uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrande dokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

 

Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier saknar information om 

en dokumentansvarig. Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som 

publiceras i författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. 

Förstudien visar att det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om 

dokumentansvarig. Det finns således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte 

innehåller information om dokumentansvarig.  

 

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

 

 

  

 
1 De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att 

översiktligt kartlägga styrdokument i Uddevalla kommun i en förstudie. Syftet med förstudien 

är att identifiera eventuella risker kopplat till styrdokumentens aktualitet, förankring och 

legitimitet.  

 

I Uddevalla kommun finns en stor mängd styrdokument så som riktlinjer, policys och 

föreskrifter av vilka en majoritet är beslutade av kommunfullmäktige. Därutöver finns även en 

rad styrdokument som är beslutade av nämnder och styrelse. För att styrdokument ska vara 

ändamålsenliga är det centralt att dessa efterföljs, är aktuella, ges legitimitet samt följs upp. I 

den nya kommunallagen anges att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för 

allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens 

författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register 

eller någon annan förteckning på webbplatsen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument 

samt identifiera eventuella riskområden.  
 

I förstudien besvaras följande frågor:  

► Vilka kommunövergripande styrande dokument finns i Uddevalla kommun?  

o Finns föreskrifter samlade i kommunens författningssamling?  
 

► För tre utvalda styrande dokument kartläggs:  

o Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

o Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

o Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

o Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

o Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten?  

1.3. Avgränsning 
Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild och syftar i första hand till att utgöra ett 

kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Vidare avgränsas 

förstudien i enlighet med förstudiens frågor. 

1.4. Metod  
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier. Skriftliga svar på revisionsfrågorna har 

begärts in från kommunledningskontoret, följt av ett kompletterande samtal med relevanta 

tjänstepersoner.  
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Tre styrande dokument har utifrån ett strategiskt urval kartlagts mer ingående för att kunna 

svara på förstudiens andra frågeställning. Dessa tre styrande dokument är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun (härefter Miljöpolicy)  

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun (härefter internkontrollriktlinjer) 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

(härefter Bestämmelser för kompetenskriterier).  

 

Intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Kommunövergripande styrdokument   
Enligt kommunallagen ska kommunala föreskrifter finnas samlade i en författningssamling på 

kommunens webbplats. Detta i syfte att ge allmänheten insyn i hur kommunens verksamhet 

är reglerad. 

2.1. Riktlinjer för författningssamlingen 
Dokumentet Riktlinjer för författningssamlingen (nedan kallat riktlinjerna) är ett centralt 

dokument för hanteringen av styrande dokument i Uddevalla kommun. Dokumentet innehåller 

riktlinjer som rör all typ av hantering av styrande dokument i kommunen.  

 

I riktlinjerna framgår:  

► vilka dokument som är styrande dokument,  

► vad som särskiljer olika typer av dokument åt,  

► hur dokumenten ska utformas,  

► hur dokumenten ska införas,  

► hur dokumenten publiceras och kommuniceras och  

► hur dokumenten ska följas upp.  

 

Enligt riktlinjerna är styrande dokument ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad 

som ska styra en kommuns verksamhet. Av riktlinjerna framgår att kommunen utfärdar 

styrande dokument som en del i styrningen av kommunen för att uppnå den politiska viljan. En 

del styrande dokument är kommunen skyldig att ta fram, som exempelvis en översiktsplan 

eller allmänna lokala ordningsföreskrifter. I övrigt står det kommunen fritt att ta fram de 

styrande dokument som anses behövas för att styra kommunen på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Samtliga kommunala föreskrifter, policyer, riktlinjer och bestämmelser ska föras in i 

författningssamlingen och diarieföras i sin slutgiltiga utformning i kommunens 

ärendehanteringssystem, enligt riktlinjerna.  

 

Författningssamlingen publiceras i sin helhet på Uddevalla kommuns hemsida. Publicering i 

författningssamlingen ska ske snarast efter justeringen av antagandebeslutet. I Uddevalla 

kommun ansvarar kommunledningskontoret för att kvalitetssäkra och publicera den 

kommunala författningssamlingen, som ett led i dess styrnings- och ledningsfunktion.  

2.2. Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla författningssamling  
Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

har utfärdats för handläggare i Uddevalla kommun med syfte att ge stöd kring hur styrande 

dokument ska upprättas i enhetlighet med Riktlinjer för författningssamlingen. Tillämpnings-

anvisningarna beskriver hur styrande dokument upprättas administrativt. Det ger också råd till 

handläggare kring vad som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas 

fram.  
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2.3. Olika typer av styrande dokument  
I Uddevalla finns två typer av styrande dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”. Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande enskilda 

organisationer som kommunen med stöd av regeringsformen kap 8 § 9 kan utfärda2. 

Dokument som faller under kategorin ”Övriga styrande dokument” beskriver hur något ska 

göras. De presenterar kommunens förhållningssätt till något eller ger direktiv till hur en tjänst 

ska utföras. Båda typer av dokument ska infattas i kommunens författningssamling.  

 

I svar från kommunledningskontoret framkommer att samtliga styrande dokument som enligt 

lag och enligt kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen gör det. Däremot skriver kommunledningskontoret i sitt svar att styrdokument i en 

vidare bemärkelse inte publiceras, till exempel planer och strategier i olika ämnen. Planer och 

strategier är å andra sidan inte styrande dokument i enlighet med de två kategorier som 

framgår av Riktlinjer för författningssamlingen. 

 

Två typer av styrande dokument i Uddevalla kommuns författningssamling
        
Kommunala föreskrifter 
Arbetsordningar  

Reglementen  

Taxor och avgifter  

Bolagsordningar  

Förbundsordningar  

Stadgar  

Delegationsordningar  

Lokala föreskrifter 

Övriga styrande dokument  
Policyer  

Riktlinjer  

Bestämmelser  

 

Tabell 1. Typer av styrande dokument i Uddevalla kommun. Källa: Riktlinjer för författningssamlingen, 

Uddevalla kommun  

 

 

 
2 Avser att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter avseende avgifter eller trängselskatt.   



 

7 
 

3. Kartläggning av utvalda styrdokuments utformning och hantering  
Tre dokument har i denna förstudie kartlagts mer ingående utifrån nedan fem frågor:  

► Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

► Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

► Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

► Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

► Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 

 

De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

 

Alla tre utvalda dokument finns publicerade i författningssamlingen. I nedan tabell presenteras 

resultaten av kartläggningen utifrån ovan fem ställda frågor. Därefter följer våra kommentarer 

till resultaten av kartläggningen.  

 

 
 
Hur kommuniceras 
styrdokumenten i 
organisationen? 

Finns det en tydlig 
dokumenthierarki? 

Är dokumenten 
uppdaterade och 
aktuella? 

Är dokumenten 
upprättade på ett 
konsekvent och 
enhetligt sätt? 

 
Finns information 
om beslutsdatum 
och 
dokumentansvarig i 
dokumenten? 

Dokument      

Miljöpolicy för 
Uddevalla kommun ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

 

Riktlinjer för intern 
kontroll för 
Uddevalla kommun 

✓ ✓ ✓  
 

Delvis 
 
 

Bestämmelser om 
kompetenskriterier 
för chefskap, 
ledarskap och 
medarbetarskap  

✓ ✓ ✓  

 

 
Delvis 

      
 

✓ = kriterier har uppfyllts 

     = uppfyller vid antagandet då gällande kriterier, men uppfyller inte nuvarande gällande kriterier 

Delvis = kriterier har delvis uppfyllts  
 

 

Tabell 2. Resultat av kartläggningen av tre styrande dokument 

 
Av tabellen framgår att de utvalda dokumenten i stort uppfyller de kriterier gällande utformning 

och hantering som frågorna rör. Endast Miljöpolicy innehåller information om en 

dokumentansvarig och är utformat i enlighet med den nu gällande dokumentmall som finns 

framtagen för dokument i författningssamlingen. Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier är inte utformade enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för 
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styrande dokument som var gällande vid dessa dokuments upprättande. De saknar dock 

information om en dokumentansvarig.  

3.1. Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  
Enligt Riktlinjer för författningssamlingen framgår att ansvarig handläggare i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument ska identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om beslutet. 

I svar från kommunledningskontoret framgår dessutom att godkända beslut expedieras till 

berörda enligt ansvarig tjänstepersons bedömning.   

 

3.1.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att Miljöpolicy är en del av arbetet med miljöledningssystemet. Policyn 

används i miljöstrategigruppen där alla förvaltningar finns representerade. Kommunstyrelsens 

presidium och kommundirektören får även en genomgång av policyn årligen. När policyn 

antogs publicerades det som en nyhet på Uddevalla kommuns intranät.  

 

3.1.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att internkontrollriktlinjer finnas kommunicerat på kommunens intranät 

tillsammans med en rad andra dokument som rör internkontrollplan och risk- och 

väsentlighetsanalys. På intranätet kan de som arbetar med frågan hitta all information samlad 

på ett ställe.  

 

3.1.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier har enligt svar från kommunledningskontoret inarbetats 

i dokument rörande lönekriterier, medarbetarutveckling, chefsutveckling och personalpolicy. 

Dessutom lyfts kompetenskriterierna på arbetsplatsträffar.  

3.2. Finns det en tydlig dokumenthierarki?    
I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs dokumenthierarkin mellan policyer, riktlinjer och 

bestämmelser.  

 

Policy anger kommunens förhållningssätt. Den är ett kortfattat och översiktligt dokument som 

anger värderingar och grundprinciper för att styra organisationens agerande inom ett visst 

område. Policyer beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Riktlinje ger ett mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy. De kan exempelvis ange 

vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas samt sätta gränser för 

omfattningen. Riktlinjer syftar till att skapa en gemensam norm för ett önskat beteende. I 

riktlinjer lämnas ett visst utrymme för användaren att forma detaljerna i åtgärderna. Riktlinjer 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Bestämmelser sätter gränser för kommunens handlande och anger i detalj vad som gäller 

inom ett visst område. Bestämmelser beslutas av den nämnd som enligt reglementet ansvarar 

för frågan.  
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I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att ansvaret att fastställa en terminologi för 

styrdokument med beslutsnivåer ligger på ansvarig förvaltningschef i de fall dokumentet 

beslutas av tjänstepersoner. Dessa typer av dokument, som syftar till att i detalj beskriva det 

dagliga arbetet (vanligtvis rutiner, handledningar och instruktioner) publiceras inte i 

författningssamlingen.  

 

Av intervju framkommer också att dokumenthierarkin oftast inte följer en rak linje genom alla 

dokument. Varje bestämmelse eller riktlinje är inte baserad på en policy. Inte sällan står 

dokumenten fristående inom sitt område.  

 

3.2.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

Miljöpolicy, utfärdat av kommunfullmäktige, är ett policydokument som beskriver Uddevalla 

kommuns värderingar och grundprinciper vad gäller miljöfrågor, vilket är i linje med ovan 

definition av policy.    

 

3.2.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun 

Internkontrollriktlinjer, utfärdat av kommunfullmäktige, ger stöd och vägledning i arbetet med 

att säkerställa att styrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket 

är i linje med ovan definition av riktlinje.  

 

3.2.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier, utfärdad av kommunstyrelsen såsom anställande 

nämnd i kommunen, är en bestämmelse som syftar till att samla en övergripande 

uppdragsbeskrivning som gäller alla som arbetar i Uddevalla kommun, vilket är i linje med 

ovan definition av bestämmelse.  

3.3. Är dokumenten uppdaterade och aktuella? 
I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att det är dokumentansvarig som ansvarar 

för att följa upp, aktualitetsbedöma och föreslå befogade revideringar på dokumenten i 

författningssamlingen. En dokumentansvarig ska finnas för varje dokument som publiceras i 

författningssamlingen oavsett vilken typ av dokument det gäller.  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns dock inget krav att dokument som publiceras i 

författningssamlingen ska innehålla information om när de ska revideras. 

 

När dessa riktlinjer antogs 2020 uppmanade kommunfullmäktige nämnderna och de 

kommunala bolagen att se över de styrdokument i författningssamlingen som de ansvarade 

för och revidera eller upphäva styrdokument de ansåg kräva det. Enligt uppgift har ett arbete 

med att se över bolagsdokumenten genomförts.  

 

3.3.1.  De utvalda dokumenten är uppdaterade 

Av de tre utvalda dokumenten innehåller samtliga datum för när de beslutades och i 

förekommande fall reviderades.  
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Miljöpolicy och internkontrollriktlinjer innehåller information om när de senast reviderades. 

Miljöpolicy beslutades under 2012 och har reviderats under 2021. 

 

Internkontrollriktlinjer antogs under 2005 och reviderades senast under 2015.  

 

Bestämmelser om kompetenskriterier antogs under 2018 och har sedan dess inte reviderats.  

3.4.  Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  
Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

syftar till att ge stöd till handläggare kring hur styrdokument ska upprättas rent administrativt i 

enhetlighet med Riktlinjer för styrande dokument. Det ger också råd till handläggare kring vad 

som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas fram. Som tillägg till 

tillämpningsanvisningarna finns en mall som reglerar hur dokumenten till författningssamlingen 

ska utformas.  

 

Innan Riktlinjer för författningssamlingen antogs fanns Riktlinjer för terminologi för 

styrdokument, vilka inte var lika omfattande som Riktlinjer för författningssamlingen.  Riktlinjer 

för terminologi för styrdokument innehöll endast information kring vilken instans som beslutade 

kring olika typer av dokument. Riktlinjer för terminologi för styrdokument upphävdes i samband 

med att de nya riktlinjerna antogs.   

 

3.4.1.  Dokumenten är delvis upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt  

Miljöpolicy är det enda dokumentet som är utformat efter Uddevalla kommuns mall för 

författningssamlingen. Det är också det enda dokumentet som har reviderats sedan Riktlinjer 

för författningssamlingen antogs 2020.  

 

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa dokument därför inte den mall som dokument 

i författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer dessa dokument den mall som den tidigare 

riktlinjen för terminologi för styrdokument föreskriver. 

3.5. Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 
I svar från kommunledningskontoret framgår att det endast sedan ett år tillbaka (2020) har varit 

ett krav för styrdokumenten i författningssamlingen att innehålla information om en 

dokumentansvarig och beslutsdatum. Kravet infördes i samband med att Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs. 

 

Av samtliga tre utvalda dokument framgår beslutsdatum. Det är dock endast i Miljöpolicy som 

det även finns information kring en dokumentansvarig.  

 

I svar från kommunledningskontoret uppmärksammas risken att äldre styrdokument, där en 

dokumentansvarig saknas, inte revideras och därmed inte innehåller all önskad information.  
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4. Slutsatser och risker 
 

Frågor Sammanfattande svar 

Vilka kommunövergripande styrande 

dokument finns i Uddevalla kommun?  

 

I Uddevalla finns två huvudtyper av styrande 

dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”.  

Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande 

enskilda organisationer som kommunen med stöd av 

regeringsformen kan utfärda. Övriga styrande 

dokument beskriver hur något ska göras. Dessa 

dokument presenterar kommunens förhållningssätt till 

något eller ger direktiv till hur en tjänst ska utföras. 

Finns föreskrifter samlade i kommunens 

författningssamling?  

 

Det finns en rutin för att de styrande dokument som 

enligt lag och enligt kommunens Riktlinjer för 

författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen blir publicerade.  

Hur kommuniceras styrdokumenten i 

organisationen?  

 

Ansvarig handläggare ska i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument 

identifiera vilka myndigheter, bolag, organisationer 

eller funktioner som berörs av dokumentet och ska 

informeras om beslutet. Godkända styrdokument 

expedieras enligt uppgift till berörda enligt ansvarig 

tjänstepersons bedömning.   

Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs den i 

Uddevalla fastslagna dokumenthierarkin mellan 

policyer, riktlinjer och bestämmelser.  

Är dokumenten uppdaterade och 

aktuella?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns inget krav 

att dokument som publiceras i författningssamlingen 

ska innehålla information om när de ska revideras.  

Av de utvalda dokumenten är det endast 

Bestämmelser om kompetenskriterier som inte har 

reviderats, men detta antogs under 2018. 
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Är dokumenten upprättade på ett 

konsekvent och enhetligt sätt?  

 

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla 

kommuns författningssamling ska ge stöd hur 

styrdokument ska upprättas i enhetlighet med 

Riktlinjer för styrande dokument. Det finns en mall 

som reglerar hur dokumenten till författnings-

samlingen ska utformas.  

Miljöpolicy är det enda dokument i stickprovet som är 

utformat efter Uddevalla kommuns nu gällande mall 

för författningssamlingen. Det är också det enda av 

de tre dokumenten som har reviderats sedan 

bestämmelser om upprättande i Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs 2020.    

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa 

dokument därför inte den mall som dokument i 

författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer 

dessa dokument den mall som den tidigare riktlinjen för 

terminologi för styrdokument föreskriver. 

Finns information om beslutsdatum och 

dokumentansvarig i dokumenten?  

 

Sedan 2020 är det enligt Riktlinjer för författnings-

samlingen ett krav för dokument publicerade i 

författningssamlingen att innehålla information om 

dokumentansvarig och beslutsdatum.  

Av samtliga tre utvalda dokument framgår besluts-

datum. Det är endast i Miljöpolicy som det även finns 

information om dokumentansvarig.  

 

4.1. Slutsatser 
Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande 

styrdokument samt identifiera eventuella riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att 

ge en översiktlig bild av området och har i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag 

för revisorerna.  

 

Förstudien visar att kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument i enlighet 

med kommunallagen. Kartläggningen visar att kommunen har en rutin för att publicera aktuella 

dokument i författningssamlingen på kommunens hemsida. Ansvarig handläggare ska i 

samband med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, 

bolag, organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om 

beslutet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 
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dessa dokuments upprättande. Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier saknar information om en dokumentansvarig. 

 

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att 

det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig.  

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

4.2. Risker 
Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

Göteborg den 17 november 2021 

 

 

  

 

 

 

Fanny Nilsson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning  
Dokument 

► Riktlinjer för författningssamlingen 

► Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

 

 

Intervju  
► Kommunsekreterare och utredare, kommunledningskontoret, 2021-10-19 

 
 
Skriftliga svar  

► Kommunledningskontoret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021–11–17  

Kommunens revisorer  
 
Till: Kommunstyrelsen  
 

 

 

Förstudie avseende styrdokument  

EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden.   

Förstudien visar att det finns en rutin för att de styrande dokument som enligt lag och enligt 

kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författningssamlingen blir 

publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument publiceras i 

författningssamlingen.  

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att det 

finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig. Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument 

som inte är utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska 

publiceras i författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

• Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

Revisionen önskar svar senast 17 februari på hur kommunstyrelsen ser på risken och vilka 

eventuella åtgärder som planeras vidtas.  

 

Uddevalla den 17 november 2021  

 

Tomas Amlöv                                   Christian Persson                         Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                       1:e vice ordförande                       2:e vice ordförande 
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Sebastian Johansson

Fullmäktige

Uddevalla kommun

Jag avsäger mig uppdraget som ledamot i Vänortskommittdn där jag

representera r Sverigedemokraterna.

Med lig Hälsni

Anders Andersson
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Kommunfullmäktige i Uddevalla Kommun

Varvsvägen 1

451 81 UDDEVALLA

Uddevalla 2O22-AL4L

Avsägelse

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

i Uddevalla Kommun. lag avsäger mig även rnin position som ordinarie ledamot för Liberalerna

i kommunfullmäktige i Uddevalla Kommun.

M ig hälsning

Claes

[)iur ir;rtt



 
Från: Monica Bang Lindberg <monica.bang-lindberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 31 januari 2022 11:05 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Kopia: Elving Andersson <elving.andersson@uddevalla.se>; Ingemar Samuelsson 
<ingemar.samuelsson@uddevalla.se> 
Ämne: Kultur och Fritid 
 
 
Jag, Monica Bang Lindberg, avsäger mig som 2:e vice ordförande i Kultur och Fritid från 9 februari 
2022 
Men fortsätter som ledamot i nämnden. 
 
Uddevalla 31 januari 2022 
Monica Bang Lindberg 
 



Från: Kenneth Engelbrektsson <k > 
Skickat: Tuesday, January 25, 2022 4:10:23 PM 
Till: Paula Berger <paula.berger@uddevalla.se>; Ingemar Samuelsson 
<ingemar.samuelsson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse  
  

Avsägelse 

 
 
Härmed avsäger jag mig uppdraget som andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden fr.o.m 
2022-03-01. 
 
Med vänlig hälsning  
Kenneth Engelbrektsson  
 

Skickat från min iPad 
 

 Du får inte e-post ofta från . Se varför det här är viktigt.  

mailto:paula.berger@uddevalla.se
mailto:ingemar.samuelsson@uddevalla.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


Från: Kicki Lindh <   
Skickat: den 1 februari 2022 19:13 
Till: Elving Andersson <elving.andersson@uddevalla.se>; Sebastian Johansson 
<sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: avsägelse av uppdrag som ersättare 
 

Hej Elving och Sebastian!  
 
Med hänvisning till brev idag från Länsstyrelsen, önskar jag härmed avsäga mig uppdraget som 
ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Kristina Lindh 

 
 
 
 
 
 
 
 
2022-02-02 
Avsägelsen bekräftad enl samtal 
/Sebastian 

 Du får inte e-post ofta från  Se varför det här är viktigt.  

mailto:elving.andersson@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
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2022-01-03 Dnr KS 2022/00001 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga förteckning för anmälningsärenden daterad 2022-01-03 till handlingarna. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunala rådet för äldres protokoll 2021-12-16 
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-12-16 
 
2022/00071 
Fråga från kommunens revisorer till kommunstyrelsen om uppföljning av 
måluppfyllelse för verksamhetsmässiga mått. 
 
2021/751 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Marie Pettersson och ny ersättare Kristina 
Lind (C) efter Stig Olsson (C) 
 
2021/201  
Ett medborgarförslag har inkommit 2021-03-18. Det föreslås att en detaljplaneöversyn 
ska initieras med syfte att ändra detaljplaner, så att de möjliggörs för anläggning av 
solceller på tak i äldre detaljplaner som inte tillåter det indirekt. Det innebär att förslaget 
föreslår att kommunen ser över alla sina detaljplaner och går in och ändrar de 
detaljplaner som framgår av översynen med syfte att ge utrymme för solcellstak. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att ändra 
detaljplanerna sätt till de resurser och arbetstid det kommer att kräva i förhållande till 
potentiell vinst att ändra detaljplanerna. Vidare bör nämnden inte fatta några ledande 
generella beslut om så specifika bedömningsfrågor som det gäller i de olika 
sammanhangen i bygglovsfrågorna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslagets första förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en detaljplaneöversyn och ändra befintliga detaljplaner med syfte att tillåta fler solceller, 
samt att avslå medborgarförslagets andra förslag om att införa riktlinjer om att bevilja 
mindre avsteg från detaljplan i bygglovsskedet där solceller inte kan anläggas till följd 
av detaljplaner. 
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2020/748  
Inga Lundqvist har lämnat ett medborgarförslag om att uppmärksamma 25/11, FN:s 
internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen manifesteras världen 
över genom att byggnader och statyer belyses i orange. Förslagsställaren menar att även 
Uddevalla borde uppmärksamma denna dag med orange belysning på någon byggnad i 
centrum eller på torget. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för belysning på 
Rådhuset och statyn på torget ser inga hinder i förslaget. Orange upplysning av 
byggnader och statyer den 25/11 behöver dock göras ihop med information om varför 
det görs- för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Det behövs också en 
beredskap i kommunen ifall frågor kommer in från allmänheten. Enheten mot våld i 
nära relation, under socialförvaltningen, har sagt ja till att fungera som en mottagare och 
samordnare om dagen uppmärksammas. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
medborgarförslaget, samt att ett uppmärksammande av den 25/11 inför 2022 samordnas 
genom enheten mot våld i nära relation. 
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motioner 
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och frågor 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 januari 2022 11:07 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Satsa på ungdomsidrott 
 
Ditt medborgarförslag: 
Covid-19 pandemin har slagit hårt på ungdomsidrotten. I vissa fall har olika sporter tappat utövare 
och i vissa fall har idella ledare fått jobba otroligt mycket för att behålla sina utövare. 
 
Under pandemin har inomhusaktiviteterna ställts in om och om igen. 
 
Förslaget är att ta bort kostnaderna för hallhyra under 2022/2023 och även öppna ansluta fler hallar 
såsom t.ex. Stenab arena till kommunens bokningsystem. 
 
Kostnaderna är idag subventionerade men även en kostnad på 150kr/h är en tung börda för ideella 
föreningar och lag, vilket gör att ledare tveka på att aktivera sina medlemmar i ännu högre grad. 
 
Att gymnastiksalar och idrottshallar står tomma även när det inte finns några restriktioner är slöseri, 
då idrott minskar både fysisk och psykisk ohälsa. 
 
Dagens datum: 
20220118 
 
Namn: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 januari 2022 10:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lokaltrafik 
 
Ditt medborgarförslag: 
Är boende på Utby (Hagabergsvägen) sedan 2015. Saknar verkligen att kunna åka stadsbuss från 
Utby till Torp och vidare till centrala Uddevalla. Mitt förslag är att införa stadsbussar till/från Utby 
 
Dagens datum: 
2022-01-17 
 
Namn: 
 
Adress: 
 
Postnummer och ort: 
 
E-post: 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 januari 2022 11:57 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Laddstation för elbilar, Dalaberg 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det finns önskan och intresse att kunna ladda elbilar i norra stadsdelen och det finns flera lämpliga 
platser som ägs av kommunen. Till exempel parkeringen vid Idrottsplatsen vid Stråketskolan, vid 
Myråsvägen Athenagården, p-platsen i hörnet Fjällvägen-Myråsvägen, Myråsvägen-Tant Gröns Väg 
och i vändzonen Lövskogsgatan. Ska vi övergå till att fler skall använda elbilar måste vi få möjlighet 
att ladda dem på offentliga platser även i de norra stadsdelarna 
 
Dagens datum: 
2022-01-09 
 
Namn: 
Katharina Garcia Blüme 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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