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§ 75  
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Yrkande 

Per-Ingvar Wennberg (s) yrkar att ett extra ärende tas upp på föredrag-
ningslistan. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Yttrande över förslag till beslut för Midsommarfjällets Naturreservat 
tas upp som ett ärende vid sammanträdet. Dnr 2014.0544, Rotnäset 
1:29. (Ärendet redovisas i § 90 i protokollet). 
 

2. Föredragningslistan fastställs. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 76 Dnr 2014.0958 dpl 003 
 
Intern kontrollplan för miljö- och byggnämnden 2015 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens 
ansvarsområde bedrivs på ett tillfredsställande sätt. I ”Reglemente för 
den interna kontrollen” (fastställd av KF 2012-11-14) anges att nämnden 
även ska bedriva intern kontroll. Syftet med en tillfredsställande intern 
kontroll är att nämnden ska kunna försäkrar sig om att verksamheten be-
drivs på ett tillfredsställande sätt. Kontrollen ska vara tillräcklig och 
ändamålsenlig. 
 
Miljö- och byggchefen ansvarar för att konkreta rutiner utformas och in-
förs så att en god intern kontroll kan upprätthållas inom Miljö- och bygg-
avdelningen. Det ska löpande rapporteras till Miljö- och byggnämnden 
om hur den interna kontrollen fungerar och resultatet av den. 
 
Miljö- och byggchefen har upprättat en intern kontrollplan för 2015. Den 
fokuserar på rutiner för avslutande av ärenden. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggchefens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Den interna kontrollplanen för 2015 godkänns. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 

  

Justering (sign) 
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Miljö- och byggnämnden    
  

 

Intern kontrollplan Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun 
2015. 
 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens 
ansvarsområde bedrivs på ett tillfredsställande sätt. I ”Reglemente för den 
interna kontrollen” (fastställd av KF 2012-11-14) anges att nämnden även 
ska bedriva intern kontroll. Syftet med en tillfredsställande intern kontroll 
är att nämnden ska kunna försäkrar sig om att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt. Kontrollen ska vara tillräcklig och ändamålsen-
lig. 
 
Miljö- och byggchefen ansvarar för att konkreta rutiner utformas och in-
förs så att en god intern kontroll kan upprätthållas inom Miljö- och bygg-
avdelningen. Det ska löpande rapporteras till Miljö- och byggnämnden 
om hur den interna kontrollen fungerar och resultatet av den. 
 
Den interna kontrollplanen för 2015 fokuserar på rutiner för avslutande av 
ärenden. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden registrerar årligen ett stort antal ärenden. Det rör 
sig om över 1000 ärenden per år (medelvärde för år 2009 – 2013 = 1204 
ärenden). De flesta av dessa ärenden kan behandlas och avslutas under re-
lativt kort tid, eller under lagstadgad handläggningstid (jfr internkontroll 
”Handläggningstider för bygglov” 2013). 
 
Vissa typer av ärenden kan bli ”långbänkar” i verksamheten och finnas 
kvar som pågående i avdelningens ärendehanteringssystem under orim-
ligt lång tid. Det kan finnas flera orsaker, t ex: 

• brister då handläggare avslutar sin tjänstgöring  
• byte av handläggare eller arbetsfördelning 
• byten av ärendehanteringssystem 
• osäkerhet i om ärendet kan avslutas eller är färdigutrett 
• väntan på kompletterande uppgifter i ärendet 
• brister i rutiner kring bevakningar 

 
Miljö- och byggnämnden anser att det är angeläget att de inkomna ären-
dena behandlas och avslutas, inom rimliga tider. Det ska inte finnas ären-
den som ”ligger kvar i systemet” som oavslutade ärenden under en längre 
tid. Det är myndigheten som driver ärendena framåt. Detta innebär att 
tidsfrister för att komplettera ärenden eller liknande har en bortre gräns. 

  Strömsunds Kommun  
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post anders.bergman@stromsund.se 

Telefon 0670-163 79 • Telefax 0670-164 21 •  Bankgiro 991-1918 
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Nämndens mål med internkontrollen 2015 är att försäkra sig om att gamla, 
pågående ärenden följs upp, samt att äldre ärenden avslutas i den omfatt-
ning som sig bör. 
 
Rutiner 
När ett ärende kommer in till myndigheten, registreras det av registrator 
eller handläggare i ärendehanteringssystemet (Byggreda eller Miljöreda). 
Vid diarieföringen tilldelas ärendet en handläggare (efter avdelningens 
arbetsfördelning), som tar sig an ärendet. Då ärendet bedöms färdigbe-
handlat avslutas ärendet i ärendehanteringssystemet. Krävs fortsatta in-
satser även efter att ärendet har avslutas ska det ses som en del av nämn-
dens tillsynsansvar. 
 
Uppföljning 
Vid 2015 års ingång förtecknas samtliga pågående diarieförda ärenden 
som är äldre än 2 år (5 år för bygglov, tillstånd för enskilda avlopp eller 
andra ärenden där beslut förfaller om det ej nyttjats inom 5 år, eller så an-
ses ärendet vara avslutat i denna uppföljning om beslut är taget). Ären-
dena sorteras efter typ samt efter tid som ärendet funnits i ärendehante-
ringssystemet. 
 
Följande punkter ska följas upp och redovisas: 
 

• Förteckning över samtliga oavslutade ärenden, äldre än 2 år (5 år), i 
ärendehanteringssystemet. 

 
• Antalet, förtecknade ärenden som avslutats under varje redovis-

ningsperiod. 
 
Miljö- och byggchefen ansvarar för att uppföljningen enligt ovan sker. Vid 
upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att avhjälpa bristerna. 
 
Uppföljningen och förslag på eventuella åtgärder ska rapporteras till 
Miljö- och byggnämnden för varje kvartal, vid närmast efterföljande 
nämndsmöte. 
 
Riskbedömning 
Nämnden är skyldig att behandla och avsluta ärenden inom rimliga tider 
(i vissa fall lagstadgade tider). Om ärenden under lång tid blir liggande 
utan avgörande, finns det en risk att de glöms bort och inte blir avslutade. 
Denna risk är betydande då det totalt sett är många ärenden som årligen 
behandlas av avdelningen. Detta kan medföra en risk för rättsosäkerhet 
för de som ärendet berör. 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-12-04  4  
     

     
§ 77 Dnr 2014.1001 012 
 
Tillsynsplan Miljö 2015 

Strömsunds kommun har obligatoriska tillsynsuppgifter inom ett flertal 
av miljöbalkens tillämpningsområden. Kommunen har även övertagit 
vissa av de operativa tillsynsuppgifter som åligger Länsstyrelsen i Jämt-
lands län.  
 
Miljö- och byggchefen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för miljö-
område. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggchefens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Tillsynsplanen godkänns, bilaga 1. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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1. Inledning 
 
Strömsunds kommun har obligatoriska tillsynsuppgifter inom ett flertal av 
miljöbalkens tillämpningsområden. Kommunen har även övertagit vissa av 
de operativa tillsynsuppgifter som åligger Länsstyrelsen i Jämtlands län.  
 
Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. 
 
Miljöbalken betonar tillsynsmyndighetens skyldighet att bedriva den tillsyn 
som behövs för att uppnå miljöbalkens mål, såväl genom traditionellt 
tillsynsarbete, som genom förebyggande insatser. I propositionen betonas 
också att en väl fungerande tillsyn och uppföljning är en förutsättning för 
att uppnå miljöbalkens mål. Tillsynen ska vara lika över hela landet, så att 
inte konkurrensvillkoren för företagen sätts ur spel. Tillsynen stärker 
företagens möjligheter att vara långsiktigt konkurrenskraftiga genom att 
ständigt utveckla sin verksamhet på ett för miljön positivt sätt.  
 
Myndigheten ska: 
 

• Göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden 
och årligen uppdatera utredningen med hänsyn till de förutsättningar 
som kan ha ändrats. 

 
• Föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande 

tillsyn. 
 

• För varje verksamhetsår upprätta en tillsynsplan baserad på 
utredningen och verksamhetsregistret för hur tillsynsarbetet ska 
bedrivas. 

 
• Regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. 

 
 
Vägledande för tillsynen är den riskklassificering som gjorts av 
verksamheterna samt de av Riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen. 
 
1. Begränsad klimatpåverkan  9. Grundvatten av god kvalité  
2. Frisk luft     10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
3. Bara naturlig försurning   11. Myllrande våtmarker  
4. Giftfri miljö    12. Levande skogar  
5. Skyddande ozonskikt   13. Ett rikt odlingslandskap  
6. Säker strålmiljö    14. Storslagen fjällmiljö  
7. Ingen övergödning    15. God bebyggd miljö  
8. Levande sjöar och vattendrag  16. Ett rikt växt- och djurliv  
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2. Strategi för tillsynen 
  

• En regelbunden och aktiv tillsyn.  
 
• Tillsynen ska så långt möjligt bedrivas förebyggande 
 
• Vid överträdelser av bestämmelser ska åtgärder vidtas.  
 
• Kompetenshöjande via t ex erfarenhetsutbyte med andra 

myndigheter  
 
 
3. Tidigare års tillsyn 
 
Under 2014 har tillsyn bedrivits på olika verksamheter i kommunen. Några 
av erfarenheterna av 2014 års tillsyn är: 
 

• Dåligt fungerande avlopp. Tidigare års tillsyn av dåligt fungerande 
avlopp har resulterat i ett ökat intresse från fastighetsägare att 
självmant förbättra sina avloppsanläggningar. Under året har en 
samkörning med Teknik- och serviceförvaltningens register över 
slamtömning gjorts. Miljö- och byggavdelningen har konstaterat att 
drygt 200 hushåll (permanentboende) med enskilt avlopp inte finns 
registrerade för slamtömning eller är anslutna till större gemensamt 
avlopp (kommunalt eller byavlopp).  Detta kan tyda på dåligt 
fungerande avloppsanläggningar. Miljö- och byggavdelningen 
kommer att kontakta fastighetsägarna.  Dessutom har aktiv tillsyn 
av enskilda avlopp påbörjats. 

 
• Bristande avfallshantering. Även brister i avfallshanteringen är 

vanliga ärenden. Det finns hushåll som inte lämnar några 
hushållssopor. Miljö- och byggavdelningen har under året 
identifierat ett antal fastighetsägare som inte tömmer sin soptunna. 
Miljö- och byggavdelningen misstänker/antar att en omfattande 
förbränning av avfall förekommer. Tillsynsmyndigheten har 
granskat och kommenterat miljörapporterna från kommunens 
anläggningar på sådant sätt att anläggningsägaren börjat analysera 
och utvärdera sina egna miljörapporter. Flera av de jordbruk som 
fått tillsynsbesök har haft brister i sin avfallshantering. 
 

• Vid klagomålsärenden av ovårdade tomter och byggnader har 
samordning av lagstiftningen resulterat i flera beslut kring 
dumpade/samlade skrotbilar. Detta har resulterat i några omfattande 
ärenden som drivs av nämnden. Utgången av dessa ärenden bedöms 
underlätta framtida tillsyn genom att ge vägledning för hur liknande 
ärenden ska handläggas. 
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• I tillsynsarbetet med täktverksamheter har myndigheten fokuserat 
på att träffa verksamhetsutövare för att diskutera egenkontroll och 
miljörapportering. Arbetet har resulterat i att egenkontrollen har 
förbättrats. Diskussionerna om miljörapporteringen har tillkommit 
utifrån tidigare års erfarenheter från granskning av miljörapporter. 
Målet har varit att lyfta upp och peka på miljörapporten som en 
viktig del av egenkontrollen.  

 
• Brister i egenkontrollprogram. Fungerande och uppdaterade 

egenkontrollprogram saknas fortfarande för flera verksamheter som 
omfattas av kraven i förordningen om verksamhetsutövares 
egenkontroll. Bland annat har tillsynen resulterat i ett 
förbättringsarbete med egenkontrollprogrammen vid flera jordbruk, 
kommunens reningsverk, och inom vissa hygienlokaler (tatuerare 
och fotvårdare). 
 

• Kommunen har som enda kommun i länet deltagit i 
Kemikalieinspektionens SMID projekt. Projektet har genomförts 
tillsammans med två högstadieklasser och hälften av de provtagna 
smyckena höll alldeles för höga halter av bly och/eller kadmium. 
Projektet har ökat medvetenheten hos såväl konsumenter som 
försäljare. Återförsäljarnas krav på smyckeleverantörerna medför 
förhoppningsvis att smycken med otillåtna metaller försvinner från 
marknaden  
 

• MIFO objekt, åtgärder av förorenad mark pågår. I dagsläget pågår 
ansvarsutredningar, undersökningar och åtgärder på sex platser i 
kommunen. 
 

• Vid tillsyn av anläggningar för animaliskt avfall (slaktgropar) har 
miljö- och byggavdelningen konstaterat brister. Nämnden har 
beslutat om förelägganden om åtgärder i flera fall. 
 

• Mycket tid har under året lagts ned på fiskodlingar. På uppdrag av 
KF hölls en informationskväll om fiskodlingar för allmänheten i 
februari. Under försommaren smittades odlingarna i Gärdnäs och 
Postviken av BKD. Allmänheten har lämnat många synpunkter och 
uttryckt stor oro till miljö- och byggavdelningen.  Nämnden har 
utöver rutinmässig tillsyn, även behandlat två ärenden rörande 
anmälan om tillfällig odling av sättfisk, då den ordinarie odlingen är 
lagd i karantän. 

 
• Miljö- och byggavdelningen har ägnat stor tid till tillsynsarbete i 

samband med sluttäckning av Lidens och Junsternäsets 
deponianläggningar. 
 

• Klagomål på vindkraftsparker har kommit in. Framför allt är det 
allmänna störningar (ljud och ljus) som närboende klagar på. 
Synpunkterna har förekommit i samband med vindkraftsbolagens 
ansökningar om ändringar av sina tillstånd. 
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• Kommunen deltar i Folkhälsomyndighetens nationella
tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Projektet fokuserar på
städning och ventilationsfrågor i dessa lokaler. Projektet har
påbörjats under 2014 och slutförs under 2015.

• Tillsyn har bedrivits vid kommunens asylboende och HVB hem.

4. Befogenheter och resurser för tillsynen

Tillsynsmyndighetens befogenheter 

Miljö- och byggnämndens befogenheter inom miljöbalkens 
tillämpningsområden regleras huvudsakligen i miljöbalkens 26 kapitel och i 
miljötillsynsförordningen (2011:13). 

Tillsynspersonal och utrustning 

Under 2015 kommer det att finnas fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
med tillsammans 340 % tjänst i Strömsunds kommun.  

En miljö- och hälsoskyddsinspektör kan använda ca 800 timmar av en 
årsarbetstid för tillsyn, inklusive handläggning av inkommande ärenden. 
Resterande tid av tjänsten innefattar arbete med taxor, 
kompetensutveckling, olyckor, kunskapsstöd, gemensamma träffar, 
planering, information, rådgivning o s v.  

Detta innebär att det finns ca 2700 timmar att tillgå för miljö- och 
hälsoskyddstillsyn (händelsestyrd tillsyn och planerad tillsyn).  

Vid kommunledningsförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena 
juridik, kommunikation, personal, ekonomi och IT. 

Kyl- och frysutrymme, för förvaring av prover finns på avdelningen. 
Utrymme för provtagningsutrustning, förvaring av skyddskläder m m finns. 
Utrustning och olika typer av instrument för att utföra tillsynen finns på 
avdelningen.  

Behovsutredning 

En behovsutredning är upprättad och antagen av Miljö- och byggnämnden 
2013-10-03 (§76/2013). Behovsutredningen visar på ett samlat 
tillsynsbehov på 3777 timmar vilket motsvarar ca 4,7 tjänster inom 
miljöbalkens område. Behovsutredningen stämmer inte överens med 
tillgänglig personal vid avdelningen, då det saknas ca 130% tjänst inom 
miljöbalksområdet. 
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Finansiering av tillsynen 
 
Tillsyn enligt miljöbalkens tillämpningsområde finansieras genom avgifter 
(Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 §). Årlig tillsynsavgift eller timtaxa 
tas ut från objekten för att finansiera tillsynen. Avgiftens storlek baseras på 
tillsynsbehov. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige 2011-12-14 § 
162.  
 
Kompetenskrav och utbildning 
 
Inspektörerna har tillräcklig grundutbildning för sina arbetsuppgifter.  
Generell kompetensutveckling sker genom deltagande i specialanpassade 
kurser från utbildare. Dessutom sker kompetensutveckling genom de 
samordnande insatser som sker både internt och externt. Kompetensen hos 
enskilda medarbetare utvärderas i medarbetarsamtal en gång per år.  
 
 
5. Tillsyn 2015 - Övergripande  
 
Miljömålsarbete  
 
Den tillsyn som bedrivs enligt miljöbalken styrs bland annat av miljömålen. 
Tillsynsinsatserna berör på något sätt de flesta av de 16 
miljömålsområdena. Under 2015 planerar miljö- och byggnämnden att 
genomföra särskilda tillsynsinsatser med fokus mot målen: Levande sjöar 
och vattendrag (8), Grundvatten av god kvalitet (9) och God bebyggd miljö 
(15). Här bedömer myndigheten att det finns stora möjligheter att påverka 
genom ett aktivt tillsynsarbete. Målen innefattar bland annat tillsynsarbete 
med avlopp och avfall och berör därmed alla medborgare i kommunen. 
Målet God bebyggd miljö kvarstår under 2015, då myndigheten under 
2013och 2014 års tillsynsarbete uppmärksammat nya infallsvinklar, vilka 
det bör arbetas vidare med. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
Grundvatten av god kvalitet 
 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
Under 2015 ska Miljö- och byggnämnden: 
 

• Kontakta ägare till de fastigheter som vid samkörning av register 
saknar regelbunden slamtömning. Bland dessa kan det finnas avlopp 
som är riktiga, t ex gemensamt avlopp med granne. Det kan också 
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finnas avlopp som inte följer gällande lagstiftning och därmed ska 
åtgärdas. Dåligt fungerande avlopp kan medföra en ökad risk för 
spridning av smitta, skadliga kemiska ämnen samt övergödning av 
sjöar och vattendrag. Dåligt fungerande avlopp kan även påverka 
grundvattnet och därmed även miljömålet ”grundvatten av god 
kvalitet”. 

 
• Revidera miljö- och byggnämndens tidigare beslut om i vilka 

områden hög skyddsnivå ska gälla för enskilda avlopp.  
 

• Bedriva tillsyn över de vattenskyddsområdena som är upprättade 
inom kommunen. 
 

• Vid utgången av 2015 genomföra en första utvärdering av ”LIS-
systemet” i Översiktsplanen 

 
 
God bebyggd miljö 
 
Städer, tätorter och annan bebyggelse skall utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
Under 2015 ska Miljö- och byggnämnden: 
 

• Kontakta de fastboende hushåll vars tunna för hushållsavfall inte 
töms av den kommunala renhållningen. 

 
• Prioritera tillsyn av anläggningar som bearbetar och mellanlagrar 

avfall. 
 

• Arbeta för att förhindra olaglig förbränning av avfall. 
 
Att återvinning och avfallshantering inte fungerar kan medföra spridande 
av skadliga kemiska ämnen, nedskräpning och andra olägenheter. 
 
 
Tillsynsmyndighetens plan för 2016-2017 
 
Under 2016 avser nämnden att arbetet mot de nationella miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag (8) och Grundvatten av god kvalitet (9) ska 
fortsätta. Under 2017 avser nämnden även att arbeta mot miljömålet Säker 
strålmiljö (6). 
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6. Organisation och utförande av tillsynen 
 
Miljöskydd 
 
Kommunen bedriver tillsyn vid olika typer av verksamheter: 
 

• B-verksamheter; som har tillstånd från länsstyrelsen. 
• C-verksamheter, där anmälan sker till kommunen. 
• U-verksamheter, som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. 

 
Strömsunds kommun har övertagit tillsynen över flera B-verksamheter från 
länsstyrelsen. Antalet B-objekt som miljö- och byggnämnden har tillsyn 
över var 40 st i oktober 2014. Avsikten är att samtliga 40 B-objekt ska 
inspekteras under 2015. Tillsynstid 427 timmar.  
 
Inom kommunen fanns även 74 C-verksamheter, vilka ska inspekteras 
minst vart tredje år. Avsikten är att ca 25 st ska erhålla ett tillsynsbesök 
under 2015. Tillsynstid 416 timmar. De objekt som hanterar kemikalier 
som kan medföra stora risker kommer att prioriteras i tillsynen. 
 
Utöver dessa verksamheter fanns det 24 st U-verksamheter med fastställd 
årlig tillsynstid. Dessa bör inspekteras med ett 3-5 års intervall. År 2015 
planeras ca 10 inspektioner. Tillsynstid 114 timmar. De objekt som 
hanterar kemikalier som kan medföra stora risker kommer att prioriteras i 
tillsynen. 
  
Den sammanlagda planerade tillsynstiden vid B, C och U verksamheterna 
under 2015 är 957 timmar. 
 
Typer av verksamheter Antal  Tillsynstid Tillsynsområde 
Jordbruk 
 
 

3 
 
 

12 
 
 

Egenkontroll, farligt 
avfall, 
gödselhantering 

Livsmedel och foder 1 6 Avfallshantering 
Trävaror 
 

4 
 

48 
 

Egenkontroll, 
bevattning 

Gummi och plastvaror 2 13 Egenkontroll 
Icke metalliska mineraliska produkter 
(betong) 

3 
 

22 
 

Egenkontroll, 
avfallshantering 

Ytbehandling av metall eller plast m m 2 10 Avfallshantering 
Förbrukning av organiska lösningsmedel 
 

3 
 

36 
 

VOC direktivet, 
egenkontroll, avfall 

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla 19 79 Egenkontroll 
Fiskodling 
 

3 
 

31 
 

Egenkontroll,  
foderförbrukning 

Fordonsservice och drivmedelshantering 
 

10 
 

32 
 

Avfallshantering, 
egenkontroll 

Rening av avloppsvatten 28 234 Egenkontroll,  
inläckage  

Avfall 26 188 Egenkontroll, 
animaliskt avfall 
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Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar 
m m 

12 
 

36 
 

Buller, avfall 
 

Utvinning, brytning och bearbetning av 
torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, 
naturgrus m m 

26 
 
 

210 
 
 

Egenkontroll, 
vattenfrågor 
 

 
Utöver detta bedriver kommunen också tillsyn vid 36 anläggningar som 
använder sig av mer än 10 kg köldmedia i sin verksamhet.  
 
 
Hälsoskydd 
  
Kommunen har tillsyn över olika hygienlokaler, såsom fotvårds- och 
tatueringssalonger samt inspekterar miljön i skolor, daghem och andra 
offentliga lokaler. Vid inspektioner kontrolleras bland annat egenkontroll, 
hygien, buller och ventilation.  
 
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att nämnden 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt ett antal lokaler och anläggningar 
bland annat idrottsanläggningar, hygienlokaler och flerbostadshus. 
  
Verksamheterna delas in i anmälningspliktiga verksamheter och övriga 
verksamheter.  
 
2014-10-29 fanns det 37 registrerade aktiva tillsynsobjekt med årlig 
tillsynstid inom hälsoskydd i kommunen. Tillsynstid (planerad) 133 
timmar. 
 
Under 2015 kommer nämnden att slutföra deltagandet i 
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljön i 
skolan. Tillsynen fokuserar på städning och egenkontroll.  
 
 

 
 
 
 
  

Typ av verksamhet Antal Tillsynstid Tillsynsområde 
Skola och förskola 10 70 timmar Egenkontroll, städning, 

ventilation 
Särskilt boende 14 39 timmar Inomhusmiljö, 

egenkontroll  
Bassängbad 6 24 timmar Egenkontroll, städning 
Hygienisk behandling 
 

7 
 

23 timmar 
 

(till 2016) 
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7. Uppföljning och utvärdering av tillsynen  
 
Uppföljning 
  
Var tredje vecka träffas all personal som arbetar med tillsyn enligt 
miljöbalken. Vid mötena redovisas utfört tillsynsarbete och en avstämning 
mot tillsynsplanen sker. En planering av den kommande 
treveckorsperiodens tillsynsarbete görs. Arbetet fördelas mellan de olika 
inspektörerna. Dessutom finns möjlighet att diskutera enskilda ärenden för 
att skapa en enhetlig bedömning. 
 
För att likrikta tillsynen genomför inspektörerna vissa gemensamma 
inspektioner. Ibland följer avdelningschefen med vid tillsynstillfället. 
Uppföljning av budget och verksamhet sker tre gånger per år på 
avdelningsnivå. 
 
Revisioner 
 
Externa revisioner av miljöbalkstillsynen utförs av Länsstyrelsen. 
Dessutom förekommer revision inom kommunen, av såväl externa som 
interna revisorer. 
 
 
 
8. Beredskap 
 
Kommunen har en gemensam krisberedskapsplan för 
kommunförvaltningen som helhet, inom ramen för denna övas regelbundet 
olika scenarier inom specifika områden.  
 
Inom länet anordnas länsövergripande krisövningar.  
 
Myndigheten har ingen jourverksamhet men SOS-alarm har en lista med 
personalens privata kontaktuppgifter. Ett antal gånger per år blir 
myndighetens personal kontaktade av räddningstjänsten på annan tid än 
kontorstid i samband med olyckor/tillbud/särskilda händelser. 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-12-04  5  
     

     
§ 78 Dnr 2014.1003 012 
 
Tillsynsplan Plan och bygg 2015 

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), reglerar förutsättningarna för hur 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska utformas. Ett 
krav är att kommunen har en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommu-
nens yta, som ska ses över/revideras varje mandatperiod. Plan- och bygg-
lagen reglerar även byggprocessen för uppförande av byggnader och an-
läggningar, med hänsyn till stadga och stabilitet, materialval och utform-
ning.  
 
Miljö- och byggchefen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för plan- 
och byggområdet. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggchefens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Tillsynsplanen godkänns, bilaga 1. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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1. Inledning 
 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), reglerar förutsättningarna för hur 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska utformas. 
Ett krav är att kommunen har en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela 
kommunens yta, som ska ses över/revideras varje mandatperiod.  
Plan- och bygglagen reglerar även byggprocessen för uppförande av 
byggnader och anläggningar, med hänsyn till stadga och stabilitet, 
materialval och utformning.  
 
Byggtillsynens syfte 
 
Miljö- och byggnadsnämnden prövar och beslutar i ärenden enligt plan- 
och bygglagen, plan- och byggförordningen PBF(SFS 2011:338), boverkets 
byggregler BBR, europeisk konstruktionsstandard EKS med flera.  
 
Nämndens tillsyn ska omfatta att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter i 
anslutning till lagen. Nämnden ska också ha tillsyn, så att bestämmelserna i 
kap. 8, 9 och 10 med flera i plan- och bygglagen samt kap. 6, 7, 8 och 9 
med flera i plan- och byggförordningen och i anslutande föreskrifter följs i 
övrigt. 
 
Miljö- och byggnämnden ska i sitt arbete verka för en bebyggelse med en 
ändamålsenlig struktur samt en estetisk tilltalande utformning, en god 
livsmiljö och att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för sitt 
ändamål. 
 
 
2. Strategi 
  

• Löpande tillsyn 
 

• Beredning av lov och förhandsbesked 
 

• Vid överträdelser av bestämmelser ska åtgärder vidtas.  
 
 
3. Tidigare års tillsyn 
 
Miljö- och byggnämnden bedriver ingen aktiv uppsökande verksamhet för 
att hitta olovligt uppförda byggnader eller anläggningar. Uppföljning har 
skett genom anmälningar från allmänheten eller genom upptäckt vid besök 
genom andra ärenden. Avdelningen har inte den tid eller resurser som 
erfordras för att aktivt kunna avsyna hela kommunen.  
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4. Befogenheter och resurser för tillsynen 
 
Tillsynsmyndighetens befogenheter 
  
Miljö- och byggnämndens befogenheter inom plan och bygglagens 
tillämpningsområden regleras huvudsakligen i kap. 11 plan- och bygglagen. 
Nämnden har tillträde till fastigheter och byggnadsverk, om tillträdet gäller 
bostäder måste alltid byggherre, platschef eller fastighetsägare meddelas 
före planerat besök. 
 
Nämnden har möjlighet att stoppa byggen omgående samt förbjuda 
användningen av byggnadsverk 
 
 
Tillsynspersonal och utrustning  
 
Under 2015 kommer det att finnas en byggnadsinspektör med 100 % tjänst, 
en bygglovshandläggare med 100 % tjänst och en planingenjör med 80 % 
tjänst i Strömsunds kommun. Vid avdelningen finns även administrativ 
personal som registrerar ärenden, expedierar beslut och arkiverar ärenden. 
 
Vid kommunledningsförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena 
juridik, kommunikation, personal, ekonomi och IT. 
  
Utrustning och olika typer av instrument för att utföra tillsynen finns på 
avdelningen.  
 
 
Finansiering av tillsynen 
 
Tillsyn enligt plan- och bygglagens tillämpningsområde finansieras i 
huvudsak genom avgifter. Avgifter tas ut i samband med lov och 
anmälningar. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige 2009-12-16 § 108.  
Ändring 2011-06-22 § 77 
 
Kompetenskrav och utbildning 
 
Inspektör / ingenjör har tillräcklig grundutbildning för sina arbetsuppgifter.  
Generell kompetensutveckling sker genom deltagande i specialanpassade 
kurser från utbildare. Dessutom sker kompetensutveckling genom de 
samordnande insatser som sker både internt och externt. Kompetensen hos 
enskilda medarbetare utvärderas i medarbetarsamtal en gång per år.  
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5. Tillsyn 2015  
 
Prövning av förhandsbesked, bygglov, mark- och rivningslov  
 
För åtgärder som kräver bygglov, kan byggherren ansöka om 
förhandsbesked. Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden. En sådan 
ansökan kan oftast göras med relativt enkla handlingar. I förhandsbeskedet 
behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss 
plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig 
projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. 
Miljö- och byggnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en 
bygglovansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen för beslut 
om förhandsbeskedet. 
 
Bygglov, rivningslov och marklov innebär att den sökta åtgärden prövas 
mot gällande bestämmelser i plan- och bygglagen samt mot gällande 
detaljplaner och kommunens översiktsplan. I lovet prövas var en byggnad 
eller anläggning får placeras och hur den ska utformas. Nämnden prövar 
bland även om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och 
stadsbild och om det kan medföra fara eller betydande olägenhet för 
grannarna. Byggnaden eller anläggningen ska även vara lämplig för sitt 
ändamål, ha god form, färg och materialverkan. Bostäder, offentliga 
byggnader och platser ska vara tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 
  
I prövningen ingår granskning av inkomna handlingar, begäran om 
kompletteringar, infordran av yttranden, samråd, förslag till beslut samt 
hänvisningar till gällande lagrum m m.  
 
Handläggning av inkomna ärenden kommer att prioriteras.  
 
Tillsyn av olovligt byggande sker efter att anmälan kommit in till miljö- 
och byggnämnden. Upptäcks olovligt byggande eller att gällande 
byggregler inte följts vid t ex arbetsplatsbesök vidtas åtgärder. 
 
För åtgärder som inte kräver lov krävs det i vissa fall att sökanden lämnar 
in en anmälan. Dessa åtgärder redovisas i plan- och byggförordningen kap. 
6 § 5. 
 
Under ett år handlägger miljö- och byggnämnden cirka 150 bygglovs och 
anmälanärenden. 
 
Tillsyn omfattande ombyggnader, nybyggnader m m  
 
Vid stora byggprojekt eller vid en begäran från byggherren ska ett tekniskt 
samråd hållas. Vid samrådet går man igenom tekniska lösningar, tids och 
kontrollplaner mm. När byggherren redovisat hur samhällets krav kommer 
att uppfylls utfärdas ett startbesked vilket är ett krav för att byggnationerna 
får påbörjas. Vid påbörjande utan startbesked utgår en sanktionsavgift, vars 
storlek bestäms efter typ av byggnad/anläggning och byggnadsarea. 
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Då en byggnation är färdigställd och kontrollplanen ifylld ska ett 
slutbesked utfärdas och därmed får de som låtit uppföra en byggnad ta den i 
bruk.  
 
Efter den 2 maj 2011 ändrades plan- och bygglagen så att nämnden vid 
minst två tillfällen ska besöka byggarbetsplatsen, det första tillfället är 
under byggnationen och det andra är innan byggnaden tas i bruk. Detta 
tillfälle kan läggas i samband med slutbesiktningen. Ändringen innebär att 
inspektörerna troligen kommer att upptäcka fel som måste behandlas av 
nämnden.  
 
 
Obligatorisk ventilationskontroll 
 
Tillsyn och handläggning sker enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
plan- och byggförordningen (2011:228). 
 
Ett register för den obligatoriska ventilationskontrollen finns och hålls 
uppdaterat. 
 
Funktionskontrollen av ventilationssystem i skolor, flerbostadshus och 
industrier syftar till att erhålla ett bra inomhusklimat. I uppgifterna ingår att 
registrera utförda funktionskontroller och se till att dessa utförs i rätt tid. 
Underlåtelse kan medföra att sanktionsavgifter döms ut. 
 
 
Rivning – hanteringsrutiner för miljöpåverkande material 
  
Från och med 2007 ska miljö- och byggavdelningen arbeta med 
information samt kontroll av hur miljöpåverkande material hanteras i 
samband med rivning, ny-, om- och tillbyggnad. 
  
 
Enkelt avhjälpta hinder 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 2 § punkt 3 ska enkelt avhjälpta hinder 
mot tillgänglighet och användbarhet avhjälpas i befintliga publika lokaler 
och på allmänna platser. Sedan 2003 finns Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd till lagen, nuvarande författning: BFS 2011:13 – HIN2. Enligt 
föreskrifterna ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas så snart som möjligt, om 
det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna. 
 
Tillsyn görs efter inkommen anmälan till miljö- och byggnämnden. 
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Tillsyn över olovliga byggnader och anläggningar 
 
Nämnden skall övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med 
stöd av plan- och bygglagen meddela föreskrifter och beslut, vilket innebär 
att olovligt byggande skall bevakas och vid upptäckt skall nämnden agera.  
 
 
Tillsyn över ovårdade tomter 
  
Fastigheter och byggnader skall hållas i vårdat skick enligt plan- och 
bygglagen, detta innebär även att sikten för trafiken skall vara god i 
gatukorsningar m m, och inte skymmas av växtlighet, byggnader m m. 
Rutiner för handläggning av dessa ärenden finns beskrivet i ”Riktlinjer för 
vård av byggnader och tomter” (miljö- och byggnämnden 2013-12-12). 
 
 
Hissar och vissa andra motordrivna anordningar 
 
Miljö- och byggnämnden har tillsyn över hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar enligt Boverkets författningssamling – H 14. 
 
 
Plan 
 
Miljö- och byggnämnden prövar ärenden enligt plan- och bygglagen. 
Miljö- och byggnämnden ska i sitt arbete verka för en bebyggelse som med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden har en ändamålsenlig 
struktur samt en estetisk tilltalande utformning och utgör en god livsmiljö. 
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för sitt ändamål. 
 
Översiktsplanering  
Kommunfullmäktige antog kommunens nya översiktsplan i juni 2014. 
 
Detaljplanering 
Nämnden, tillsammans med avdelningen ska utifrån de beställningar miljö- 
och byggnämnden får in arbeta fram detaljplaner och driva 
detaljplaneprocesser fram till antagande. Serva med underlag, råd och 
rekommendationer gentemot allmänheten och efter förfrågan utreda om 
förutsättningar för ny detaljplan finns. 
 
Strandskydd 
Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kap Miljöbalken. Det 
generella strandskyddet gäller för alla vattendrag, från en linje som utgörs 
av medelvattenståndet. 100 meter upp på land och 100 meter ut i 
vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att värna allmänhetens 
nyttjande av strandområdet samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. 
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Inom strandskyddsområden är det förbjudet att: 
• uppföra nya byggnader eller anläggningar 
• ändra en byggnads användning så att den avhåller allmänheten från att 

beträda området (privatisera) 
• gräva eller schakta. 

 
Strandskyddsbestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, om det 
finns gott om sjöar och vattendrag eller inte, samt oavsett vilka naturtyper 
eller arter som finns i området. Strandskyddsbestämmelserna kan upphävas 
i en detaljplan. 
 
För att få bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt påverka 
strandskyddet krävs en dispens från strandskyddet, det vill säga ett 
undantag från strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs att 
minst ett av Miljöbalkens sex särskilda skäl är uppfyllt eller att området är 
utpekat som LIS område i översiktsplanen.  
 
Ansökan om strandskyddsdispens prövas i de flesta fall av kommunen. 
 
 
6. Uppföljning och utvärdering av tillsynen  
 
Uppföljning 
 
Tillsynen följs regelbundet upp på träffar med berörd personal. Under 2015 
kommer miljö- och byggnämnden att arbeta med inriktningsmål som bl a 
rör handläggningstider för bygglov.  
 
 
Revisioner 
 
Externa revisioner av tillsynen inom plan- och bygglagen utförs av 
Länsstyrelsen. Dessutom förekommer revision inom kommunen, av såväl 
externa som interna revisorer. 
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Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 79/2014 
 
1 Sammanfattning 
 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   
 
Miljö- och byggnämnden i Strömsund kommun är behörig 
myndighet/kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. 
Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, hygien och märkning.  
 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid 
knappt 200 livsmedelsanläggningar. Dessa är bl a dricksvattenverk, 
restauranger/storhushåll, bagerier, caféer och livsmedelsbutiker. 
 
Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra inspektion, revision, 
provtagning, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, 
handlägga ärenden såsom registrering och riskklassificering, utreda misstanke om 
matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till Livsmedelverket, samt fatta beslut 
i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.  
 
Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs 
en plan för den operativa kontroll som Miljö- och byggavdelningen och dess 
inspektörer ska utföra. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och 
ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som övergripande arbetsfördelning 
och instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och 
rutiner samt utifrån Livsmedelsverkets vägledningar.  
 
Ett av målen för 2015 är att skapa en individuell treårig kontrollplan för samtliga 
livsmedelsanläggningar. Vid kontrollbesöken skall fokus ligga på de särskilda 
risker som finns i just den anläggningstyp som besöks.  
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2 Mål för den offentliga kontrollen  
 
De gemensamma målen för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan är: 
  
• Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten 

och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra 
livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. 

  
• Intressenterna (företagen) har tilltro till kontrollen och upplever den som 

meningsfull.  
 

• De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och 
förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i 
livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv 
och ändamålsenlig.  

 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 
 
Syftet med målen är att den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska 
utföras i samverkan, så att: 
 
• Konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Konsumenterna 

känner trygghet i att livsmedlen produceras på ett för dem acceptabelt sätt och 
de upplever att informationen om livsmedlen är tillräcklig och enkel att förstå. 

 
• Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och 

ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta bidrar till att stärka förtroendet 
för deras produkter. 

 
• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för kontrollen i hela 

livsmedelskedjan, utnyttjar kompetenser och resurser på ett optimalt sätt och 
därmed kan effektiviteten öka. Samverkan mellan myndigheter betyder att det 
finns en samsyn på väsentliga aspekter i kontrollen, men att 
kontrollmyndigheterna tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden. 
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2.1 Kort beskrivning av kontrollens genomförande och resultat för 2014 
Resultat t o m 10 november 2014:  
 

• Ca 65 % av anläggningarna har fått minst ett kontrollbesök.  
 

• 29 extra offentliga kontrollbesök har genomförts.  
 

• Sanktioner har vidtagits vid fyra tillfällen. T ex förelägganden om 
hygienrutiner, förbud mot utsläppande på marknaden, beslut om tillfällig 
stängning. 

 
• Deltagande i Livsmedelsverkets projekt om närings och hälsopåståenden. 

 
• Deltagande i livsmedelsverkets projekt om spårbarhet för nötkött. 

 
• Påbörjat arbete med länsprojekt om informationsförordningen (Strömsund 

är en drivande aktör i projektgruppen). 
 

• Provtagning av mjukglass är genomfört, resultaten visar på goda rutiner 
för säkra livsmedel. 

 
• Överlämnande av samtliga 853-anläggningar till Livsmedelsverket. 

 
• Kontroll av verifierande provtagning är påbörjad. 

 
• Kontroll av livsmedelsförsäljning på marknader. 

 
• Arbete med PFAA bedömningar och provtagning vid kommunala 

dricksvattenanläggningar. 
 

• Påbörjat arbete med dricksvattenföreningarnas provtagningsprogram. 
 

• Arbete med varje enskild anläggnings risker.  
 

• Individuella treåriga kontrollplaner är inte dokumenterade. 
 

• Rutiner för uppföljning av avvikelser är upprättade. 
 

 

2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontrollen 2015 
Miljö- och byggnämnden i Strömsund kommun har följande mål för 
livsmedelskontrollen 2015:  
 
• Offentlig kontroll ska under året genomföras enligt respektive anläggnings 

individuella kontrollplan.  
 

• Vid varje kontrollbesök skall fokus ligga på de särskilda risker som finns i just 
den anläggningstyp som besöks. 
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2.3 Effektmål, delvis på branschnivå, för att uppnå myndighetens mål 

• Deltagande i Livsmedelsverkets projekt gällande allergener. 
 

• Deltagande i Livsmedelsverkets projekt gällande kontroll av 
dricksvattensledningsnät. 

 
• Deltagande i och drivande av länsprojektet om informationsförordningen. 

 
• Arbetet med kontrollen av verifierande provtagning ska fortsätta för 

anläggningar som maler och förpackar köttfärs. 
 

• Rengöring och kontamineringsrisker är ett prioriterat område vid 
uteserveringar. 

 
• Kontroll av redlighet i menyer. 
 
• Kontroll av animaliska biprodukter ska prioriteras. 

 
• Beslut om provtagningsprogram för dricksvattenanläggningar ska utföras för 

de anläggningar som saknar giltigt provtagningsprogram. 
 

• Kontroll av livsmedelsförsäljning på marknader ska utföras. 
 

 

2.4 Kontrollmyndighetens plan för kontroll 2016-2017 

• Offentlig kontroll ska genomföras enligt respektive anläggnings individuella 
kontrollplan.  

 
• Vid varje kontrollbesök skall fokus ligga på de särskilda risker som finns i just 

den anläggningstyp som besöks. 
 

• Deltagande i eventuella projekt från Livsmedelsverket, om dessa är 
motiverade för vår kontroll. 

 
• Kontroll av nettokvantitet av förpackade livsmedel. 

 
• Kontroll av näringsvärdesdeklaration. 
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3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 

3.1 Behörig central myndighet  
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i 
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.2 Behörig lokal myndighet för kontrollen  
Miljö- och byggnämnden i Strömsund kommun är, enligt 11 § i Livsmedelslagen 
(2006:804) och 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813), behörig myndighet 
för kontrollen.  

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige 
fördelas enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.4 Ansvarsfördelning inom den lokala behöriga myndigheten 
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i 
delegations- och arbetsordning. Dessa finns tillgängliga i Miljö- och 
byggavdelningens databaser. 
 
 
 
4 Samordning 

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter  

• Matförgiftningsutredningar sker i samarbete mellan kommunen, 
smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. Även 
andra kommuner kan involveras i utredningen.  

• RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vidarebefordras från 
Livsmedelsverket till berörd kommun. Uppföljning genomförs av 
Livsmedelsverket.  

• Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från 
Länsstyrelsen, länets kommuner och representant från Livsmedelsverket deltar.  

• Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet.  

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter  
Samordning av verksamheten sker genom olika typer av möten och personliga 
samtal i kombination med skriftliga rutiner, främst i form av vägledningar och 
liknande från Livsmedelsverket.  
 
• Livsmedelsmöten – Gäller inspektörer. Gemensamma frågor som rör 
livsmedelskontrollen behandlas. 
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4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen  
Miljö- och byggnämnden i Strömsund kommun delegerar följande uppgift inom 
ansvarsområdet livsmedelskontroll till annat kontrollorgan: 
  
• Ragunda kommun, Bygg- och miljöavdelningen, utför inspektioner på 
Görviksjön, Görvik 1:31 
 
 
 
 
5 Befogenheter och resurser för kontrollen  

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter  
Miljö- och byggnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras 
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen 
(2006:813). Enligt 20 § i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få 
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra 
utrymmen.  
 
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.  
 

5.2 Kontrollpersonal och utrustning  
Livsmedelsavdelningen har 1,5 årsarbetare anställda för att bland annat utföra 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Av livsmedelsinspektörens totala 
arbetstid bör ca 500 timmar kunna användas till avgiftsfinansierad kontroll. Totalt 
innebär det att ca 750 timmar finns tillgängliga för kontrollen. I 
livsmedelsinspektörens totala arbetstid ingår dessutom bland annat registreringar, 
avgiftsbeslut, kompetensutveckling, resor, kontrollrelaterat arbete, uppdrag från 
nämnd, KS och KF, administrativt arbete och planering.  
 
Enligt genomförd behovsinventering baserad på Livsmedelsverkets förslag till 
riskklassificering av kontrollobjekt för planerad kontroll uppgår behovet till ca 
574 timmar. En uppskattning av tidsåtgång för oplanerad kontroll är ca 180 
timmar. Det totala behovet uppgår således till 750 timmar.  
 
Vid kommunledningsförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena juridik, 
kommunikation, personal, ekonomi och IT.  
 
Kyl- och frysutrymme, för förvaring av större mängder, t ex vid eventuella 
beslag, saknas men kan vid behov hyras in från Reaxcer AB (063-574500). 
Utrymme för provtagningsutrustning, kyl och frys, förvaring av skyddskläder m 
m finns. Utrustning, som t ex termometrar, kameror, ficklampor och mätare för 
rengöringskontroll finns på avdelningen.  
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5.3 Finansiering av kontrollen 
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras genom avgifter. Årlig 
kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera kontrollen. Avgiftens 
storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Kontrollbehovet fastställs 
med hjälp av Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. 
 
Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 
28 i förordning (EG) nr 882/2004.  
 
Lagstöd är förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel samt Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena 
livsmedel och foder (Kommunfullmäktige 2011-12-14, § 161). 
 
Timtaxan är beräknad enligt principerna i förordning (EG) nr 882/2004 om 
offentlig kontroll.  

5.4 Kompetenskrav och utbildning 
Inspektörerna har tillräcklig grundutbildning för sina arbetsuppgifter.  
 
Generell kompetensutveckling sker genom deltagande i Livsmedelsverkets kurser 
samt specialanpassade kurser från annan extern utbildare. Dessutom sker 
kompetensutveckling genom de samordnande insatser som sker både internt och 
externt (se separat kapitel om samordning). Kompetensen hos enskilda 
medarbetare utvärderas i medarbetarsamtal varje år.  
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6 Organisation och utförande av kontrollen 

6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt 
Miljö- och byggnämnden i Strömsund kommun ansvarar för den offentliga 
kontrollen vid 214 aktiva livsmedelsanläggningar (november 2014). Dessa är: 
 

• Industriell tillverkning (11) 
• Dricksvattenverk (45) 
• Restauranger (52) 
• Tillagningskök (22) 
• Mottagningskök (26) 
• Café (26) 
• Livsmedelsbutik (27)  
• Distributionsföretag (4) 
• Grossist (1) 

 
Anläggningarna finns registrerade i Miljö- och byggavdelningens objektsregister i 
databasen Miljöreda.  
 
I EG-förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att 
kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är 
föremål för kontroll. Miljö- och byggavdelningen i Strömsund kommun 
uppdaterar registret kontinuerligt efter utförd kontroll, efter att ha mottagit 
anmälning för registrering, alternativt ansökan om godkännande eller erhållit 
information från företagare på annat sätt. I registret finns även anläggningar med 
”vilande verksamhet” registrerade. 
 

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 
Handläggning av inkommande ärenden ska prioriteras före den planerade kontrollen. I 
situationer med stor mängd inkommande ärenden ska följande prioriteringsordning gälla: 
 

1. RASFF (beslut av EU:s kommitté) 
2. Bekräftade matförgiftningar 
3. Klagomål med bedömning ”stor risk för människors hälsa” 
4. Misstänkta matförgiftningar 
5. Klagomål med bedömning ”liten risk för människors hälsa” 
6. Nya anläggningar 
7. Ägarbyten 

 
Grundläggande riskklassificering av anläggningar sker enligt Livsmedelsverkets 
vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrolltid” (2011-08-25). Olika typer av anläggningar tilldelas, utifrån 
vägledningen, olika mycket kontrolltid beroende på risk, produktionsstorlek och 
kontrolltidstillägg. Riskklassningen ger en årlig kontrolltid. 
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På de olika anläggningarna genomförs kontrollen riskbaserad, utifrån såväl typ av 
anläggning som erfarenheten vid den enskilda anläggningen. Under 2015 kommer 
i huvudsak nedanstående kontrollområden att kontrolleras vid de olika 
anläggningstyperna. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Rutiner för utförande av kontroll 
Som grund för kontroll ligger Livsmedelsverkets vägledningar. Vid kontrollerna 
används checklistor baserade på vägledningen om offentlig kontroll. I 
verksamhetssystemet, Miljöreda, finns mallar för olika typer av beslut. Det finns 
blankettset med mallar för förbud. Dessa kan fyllas i på plats och delges vid 
inspektionstillfället. Mallarna finns tillgängliga i avdelningens intranät, vilket 
samtliga inspektörer har tillgång till.  
 
Kontrollerna utförs oftast som oanmälda inspektioner och till viss del som 
föranmälda revisioner. Vid klagomål och utredningar av t ex matförgiftningar är 
kontrollen oftast oanmäld.  

Typ av anläggning Antal Kontrolltid Huvudsakliga kontrollområden 
Industriell tillverkning 11 40 timmar Lokaler. Säker hantering. 

Rengöring. Utbildning.  HACCP 
baserade förfaranden. Information. 

Dricksvattenverk 45 73 timmar Vattenkvalitet. 
Restauranger 52 162 timmar Avfall. Rengöring. Temperatur. 

Personlig hygien. HACCP 
baserade förfaranden. Information. 

Tillagningskök 22 125,5 timmar Storkök: Råvaror. Rengöring. 
Personlig hygien. HACCP 
baserade förfaranden. Information. 
Tillagande förskolor: Lokaler. 
Råvaror. Säker hantering. 
Personlig hygien. Egenkontroll. 

Mottagningskök 26 47 timmar Rengöring. Temperatur. Personlig 
hygien. 

Café 26 60 timmar Lokaler. Råvaror. Säker hantering. 
Temperatur. Personlig hygien. 
Information. 

Livsmedelsbutik 27 58,5 timmar Lokaler. Avfall. Temperatur. 
Personlig hygien. HACCP 
baserade förfaranden. Information. 
Mikrobiologiska kriterier.  

Distributionsföretag 4 7 timmar Rengöring. Temperatur. 
Utbildning. 

Grossist 1 1 timme Säker hantering. 
Totalt 214 574 timmar  
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6.4 Provtagning och analys 
Provtagning och analys används främst när inspektörerna behöver verifiera 
misstankar om bristande efterlevnad. Detta sker oftast i samband med misstänkta 
matförgiftningar. Provtagning och analys används också när behov finns att 
kartlägga förekomst av någon särskild mikroorganism eller annan fara. I vissa fall 
används provtagning i samband med projekt. Förutom analys av mikroorganismer 
genomförs även kemiska analyser, t ex då det uppstår frågeställningar om 
redlighet. 
 
Alcontrol AB är upphandlat laboratorium för livsmedels- och 
dricksvattenanalyser. I specialfall kan annat laboratorium anlitas som till exempel 
Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten eller Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt.  
 
För rengöringskontroll använder sig Miljö- och byggavdelningen av ett 
mätinstrument som heter Hygiena SystemSURE II. Mätinstrumentet möjliggör att 
inspektörerna enkelt kan göra provtagning på plats, med omedelbart resultat. 
  
Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll. Provhantering sker med egen 
utrustning eller i de fall analyser krävs med utrustning från laboratoriet. 

6.5 Rapportering av kontrollresultat 
Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för 
kontrollmyndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i 
verksamhetssystemet Miljöreda.  
 
Underlag för RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) rapporteras 
omgående till Livsmedelsverket. 
  
I uppföljningsrapporter och årsrapport redogör Miljö- och byggavdelningen för 
utfallet av kontrollarbetet. 
 

6.6 Öppenhet i kontrollen  
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra 
register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten, diarium. I 
diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till 
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som 
upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet 
registreras både offentliga och hemliga handlingar. 
  
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en 
myndighet.  En allmän handling är vanligen också offentlig. Vissa handlingar kan 
dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten 
utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. 
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7 Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad 

 
Rutiner för att vidta sanktioner inklusive instruktioner för åtalsanmälan finns. Till 
grund för detta ligger Livsmedelsverkets Vägledning om Sanktioner i 
livsmedelslagstiftningen.  
 
För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en ständig 
dialog och utveckling av kompetensen hos inspektörerna. Inspektörer stämmer av 
med avdelningschef innan beslut fattas. 
 
Miljö- och byggnämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande 
efterlevnad finns bland annat reglerat i artikel 54 i förordning (EG) 882/2004. 
Denna anger att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, 
ska den vidta åtgärder, för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den 
behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till 
den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på 
bristande efterlevnad. 
  
Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i 22-24 §§ i Livsmedelslagen. 
Exempel på åtgärder är; föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda 
utsläppande på marknaden, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden och eller destrueras, samt tillfälligt eller permanent 
återkalla anläggningars godkännande. Möjlighet finns att kombinera beslut med 
vite. 
 
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För 
att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten delegerat viss beslutsrätt 
till inspektörerna. Delegationen är individuell.  
 
  

 



Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 79/2014 
 

 

14 

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen  

8.1 Uppföljning 
Varje månad genomförs ett livsmedelsmöte med avdelningschef och  
livsmedelsinspektörerna. Där avhandlas bl a månadsplanering av den offentliga 
kontrollen, ärendediskussioner, för att likrikta och koordinera sättet att utföra 
kontroll, och översyn så att rätt prioriteringar görs enligt kontrollplanen. 
 
Dessutom genomför inspektörerna vissa gemensamma kontroller. Ibland följer 
avdelningschefen med vid kontrolltillfället. 
  
Regelbundna träffar med inspektörer från andra kommuner, då tillsyn diskuteras, 
genomförs. 
  
Uppföljning av budget och verksamhet sker fyra gånger per år på avdelningsnivå.  
 

8.2 Revisioner 
Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs av Länsstyrelsen. Senaste 
revisionen är utförd 2013. Dessutom förekommer revision inom kommunen, av 
såväl externa som interna revisorer. 
 
 
 
9 Beredskap 

9.1 Beredskap  
Kommunen har en gemensam krisberedskapsplan för kommunförvaltningen som 
helhet, inom ramen för denna övas regelbundet olika scenarier inom specifika 
områden, t ex vattenburen smitta.  
 
 
 
10  Flerårig nationell kontrollplan 
 
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. 
Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets 
webbplats www.livsmedelsverket.se. 

 
 
 

http://www.livsmedelsverket.se/
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§ 80 Dnr 2014.1049 012 
 
Tillgänglighetsplan 

Strömsunds kommun har upprättat en tillgänglighetsplan. Planen fast-
ställdes av kommunfullmäktige i juni 2014.  
 
Enligt planen/programmet ska varje verksamhetsansvarig nämnd: 

• uppdra till sin förvaltning att upprätta aktivitetsplaner  
• besluta om planer för den egna verksamheten 
• delge kommunstyrelsen planerna och 
• följa upp planerna  

 
Miljö- och byggchefen har upprättat ett förslag till aktivitetsplan för miljö-
och byggnämnden. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggchefens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden antar ”Aktivitetsplan för tillgänglighet” och 
uppdrar till avdelningen att arbeta efter denna. Miljö- och byggchefen ges 
uppdraget att följa upp arbetet med aktiviteterna och via nämnden åter-
rapportera till kommunstyrelsen 2017. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 
 

  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 80/2014 
  
  
 2014-12-04 

  
  
Sid 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden   
 
 

Aktivitetsplan för tillgänglighet, Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden avser under respektive rubrik i kommunens 
tillgänglighetsplan att arbeta med följande aktiviteter: 
 
Information och kommunikation 
 
Då många kvinnor och män har kontakter med myndigheten och lämnar 
in ansökningar, anmälningar, lov, frågar efter information m.m., är det av 
stor vikt att avdelningens blanketter är förståeliga och enkla att fylla i.  
 
Mycket information finns på avdelningens hemsida, där även länkar till 
webbaserade blanketter finns. Att hemsidan är enkel att använda och läsa 
är därför av stor vikt. En bra hemsida kommer också att kunna avlasta ar-
betet på avdelningen.  
 
Varje år skrivs och delges ett stort antal beslut, rapporter och information 
till verksamhetsutövare och enskilda. Det är viktigt att dessa är lätta att 
förstå. 
 
Miljö- och byggnämnden avser arbeta med: 
 

• En genomgång och uppdatering av använda blanketter. Personlig 
hjälp med att fylla i blanketterna ska finnas om det behövs. 

 
• En genomgång och uppdatering av avdelningens sidor på kom-

munens hemsida, så att de blir mer lättförståeliga och innehåller 
uppdaterad och korrekt information för läsaren. 

 
• Utbildning av personalen i klarspråk, så att beslut, rapporter och 

information uttrycks på ett tydligt och enkelt sätt, såväl skriftligt 
som muntligt. 

 
• Att beakta tillgänglighetsperspektivet i tjänsteskrivelser genom att 

beskriva konsekvenserna för tillgänglighet utifrån framtagen 
checklista, om det berör det aktuella ärendet. 

 
 

 
                        Strömsunds Kommun__________ 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
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Miljö- och byggnämnden   
 
 

Bemötande och medvetenhet 
 
Tjänstemännen möter i sitt dagliga arbete kvinnor och män med olika 
bakgrund. En god förståelse för olika typer av funktionsnedsättningar 
borgar för att bemötandet blir bra. 
 
Miljö- och byggnämnden avser arbeta med: 
 

• Utbildning avseende bemötande av kvinnor och män. 
 
Fysisk utemiljö – Bostad och utemiljö 
 
Inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde finns bland annat arbete 
med översiktsplan, detaljplaner och bygglov. Det är av stor vikt att 
nämnden tar hänsyn till frågor om tillgänglighet i planer och bygglov. 
  
Miljö- och byggnämnden avser arbeta med: 
 

• Ett noggrant beaktande av tillgänglighetsplanen i upprättandet av 
planer och beviljandet av bygglov i kommunen. 

 
Arbete och sysselsättning 
 
Miljö- och byggavdelningen är en liten avdelning i kommunen, med 
drygt tio anställda. Avdelningen försöker, då det är möjligt, att tillgodose 
olika typer av praktikplatser på arbetsplatsen. 
 
Miljö- och byggnämnden avser arbeta med: 
 

• Att se över rutinerna, för att möjliggöra för funktionsnedsatta att 
göra praktik/vara anställda på miljö- och byggavdelningen. 

 
 

 
                        Strömsunds Kommun__________ 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
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§ 81 Dnr 2014.0982 206 
 
Taxa för miljö- och byggnämndens avgifter 

Nuvarande taxa inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är anta-
gen av kommunfullmäktige 2009-12-16 § 108, och därefter ändrad inom 
olika delar vid fem tillfällen fram till 2013-12-11. 
 
Miljö- och byggchefen har av nämnden fått uppdraget att se över och 
uppdatera miljö- och byggnämndens avgifter, samt skapa ett enhetligt sy-
stem för taxan inom nämndens ansvarsområde. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta upprättat 
förslag till ny taxa. Bilaga 1. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 

  

Justering (sign) 
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Taxa för till tillsyn/tillstånd m.m. inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde 
 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledande bestämmelser 
2. Plan- och bygglagen 
3. Livsmedelslagen 
4. Miljöbalken och strålskyddslagen 
5. Uppdragsverksamhet 
 Bilagor till kapitel 4 
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1. Inledande bestämmelser 

1 §  Avgift 

Avgift för handläggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens 
ansvarsområde debiteras enligt denna taxa. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgiften innefattar: 
-  granskning av erforderliga handlingar 
-  inspektioner, besiktningar och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 
Beräkning av avgift 
Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in. 
 
Gällande taxa 
Plan- och byggärenden, se kap 2. 
Livsmedelsärenden, se kap 3. 
Miljö- och hälsoskyddsärenden, se kap 4. 
 
4 § Kungörelser 

I ärenden där kungörelse/annonsering erfordras enligt gällande lag-
stiftning bekostas faktiska annonskostnader av sökanden. 
 
5 § Remisser 

I ärenden där remisser erfordras enligt gällande lagstiftning bekostas 
faktiska remisskostnader av sökanden. 
 
 
6 § Erläggande av avgift 

Avgiften erläggs av sökanden, verksamhetsidkaren, innehavaren etc 
mot räkning när: 
-  denne tillställts miljö- och byggnämndens beslut 
-  nytt kalenderår inträtt 
-  inspektion utförts 
-  mätning eller provtagning utförts 
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7 § Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmåls-
ränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
8 § Ändring av avgift 

Om skäl som inte kunnat förutses föreligger får miljö- och byggnämn-
den medge skälig ändring av avgift. 
 

9 § Lagrum för taxa 

Miljö- och byggnämndens ansvarsområde har genom beslut om dele-
gation och reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) 8 kap 3 b och c §. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kapitel kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Miljö- och byggnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 
12 § Årliga förändringar av taxan 

Miljö- och byggnämnden ska för varje (kalenderår) avgiftsår besluta att 
höja i denna taxa fastställda timavgift med en procentsats som motsva-
rar de 12 senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och 
landstings, SKL:s, Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
 
13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Miljö- och byggnämnden har rätt att göra sådana förändringar av taxan 
som är en direkt följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas från och med att den antas och ska gälla för 
ärenden som kommer in från och med detta datum. 
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2. Plan- och bygglagen  

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas 
ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunalla-
gen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten.  
 
Timavgift: 738 kr/tim 
 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.  
 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap PBL. Där anges i 8 § 
att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
 
1.  beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

2.  beslut om lov, 

3.  tekniska samråd och slutsamråd, 

4.  arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5.  upprättande av nybyggnadskartor, 

6.  framställning av arkivbeständiga handlingar,  

7.  kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket, och andra tids eller 
kostnadskrävande åtgärder Lag (2011:335) 

 
Timkostnad vid handläggning av ej fastställda kriterier exempelvis 
planläggning är timtaxa + moms. 
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Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av permanentbostäder,  
kontors- och industrilokaler. 

  
 

     Avgift 
       1 tim+BYA*0,025 tim 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av enkla* byggnader  
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,018 tim  
        
 *Mindre komplementbyggnader, oisolerade förråd, fritidshus <80 m², garage, carport 
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av anläggningar mm  
        
 Typ    Antal  Avgift 
 Vindkraftverk    1-4 st  25 tim 
 Vindkraftverk    > 4 st  20 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod 1 st  5 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod >1 st  7 tim 
 Nät/pumpstation     4 tim 
 Anläggning* på land     3 tim + Yta*0,002 tim 
 Mindre anläggning, p-plats, materialupplag mm. <200 m² 2½ tim 
   
 *Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):   
 Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,  

 

Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. 
Enkla anläggningar t ex motorbana och skjutbana, 50% reduktion av timavgiften. 
 
Anläggning i vatten      

     
 Typ Antal Yta Avgift 
 Brygga, såväl ponton som fast anlagd 1-9 båtar  Ej bygglovsplikt 
 Småbåtshamn   10-12 båtar <5000 m² 30 tim 
 Marina    >12 båtar >5000 m² 60 tim 
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Bygglovsavgift övrigt      
     Antal  Avgift 
 Balkong eller inglasning av balkong 1-4 st Oavsett storlek 2 tim 
 Balkong eller inglasning av balkong >5 st Oavsett storlek 4 tim 
 Skärmtak     15-30 m² 2 tim 
 Skärmtak     >30 m² 3 tim 
 Mindre fasadändring (omfärgning, byte av taktäckning) 1 tim 
 Större fasadändring (fönster, dörrar, takkupor, ändring av fasadmaterial)                                                                       2½ tim 
 Murar/plank vid enbostadshus  1 tim 
 Större murar/plank, bullerplank-stabilitet  4½ tim 
 Växthus, lusthus och liknande, oisolerat ≤ 50 m2 1½ tim 
 Solfångare större än 50 m² eller 50% av befintlig takyta  1½ tim 
 Frivilligt bygglov    Enl normalt bygglov 
 Mindre* skylt inom planområde <0.2 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa i samband med byggnationer (tillfällig). <15 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (ej belyst). 0.2-15 m² 2 tim 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (belyst). 0-15 m² 2½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (ej belyst). >15 m² 3½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (belyst). >15 m² 4 tim 

 
Marklov (schaktning eller fyllning >0.5 m) inkl. startbe-
sked.  1½ tim 

 Tält, oisolerade lagerhallar mm. 0-600 m² 2½ tim 
 Tält, oisolerade lagerhallar mm. >600 m² 4 tim 
 Bygglov för ändrad användning 1 tim+BYA*0,01tim 

*förutsatt att skylten sitter på en byggnad, på bottenplanet, ej skymmer viktiga detaljer, 
tjocklek på max 10 cm samt ej är belyst. Avser en skylt. 

        
Anmälan, tekniskt samråd mm    

     Vindkraftverk BYA<100 m² BYA>100 m² 
     Avgift Avgift Avgift 

 
Administration, inkl arkivering och re-
gistrering av kontrollansvarig ½ tim ½ tim ½ tim 

 
Startbesked, inkl tekniskt samråd 
och fastställande av kontrollplan 

18 tim/verk* 
12 tim/verk 

2½ tim 
 

4 tim 
 

 Startbesked vid enkla** byggnader eller rivning ½ tim  
 Rivning med krav på rivningsplan (inom planlagt område). 1½ tim 3 tim 
 Arbetsplatsbesök   1½ tim 1½ tim 1½ tim 
 Slutsamråd inkl slutbesked Ingår 1½ tim 2½ tim 

 
Slutbesked, avslut eller interim-
istiskt slutbesked Ingår 1 tim  

     
 Attefallshus, bostad <25m2  7 tim  
 Attefallshus <25m2  4 tim  
 Takkupa  2 tim  
 Tillbyggnad bostadshus <15m2  5 tim  
 *För ej lovpliktiga vindkraftverk 

**Nybyggnad av komplementbyggnad > 25 m2 < 40 m² inom planlagt område (garage, carport, förråd). 
*** Inklusive tekniskt samråd, ett platsbesök och fastställande av kontrollplan  
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Rivningslov (inom planlagt område).   
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,01tim  
        

Underrättelse och expediering   
       Avgift 
 1-5 sakägare      1 tim 
 6-9 sakägare      1½ tim 
 >10 sakägare     2 tim 
 Kungörelse      Faktisk annonskostnad + 1 tim 
 Kung. av beslut i post & inrikes tidningar  Faktisk annonskostnad + ½ tim 
        

Justering av bygglovsavgifter   
       Avgift 
 Lokaliseringsprövning utanför planlagt område  1.25 x lovavgift 
 Prövning av liten avvikelse inom planlagt område 1.2 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov förlängning  0.3 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong förlängning 0.3 x lovavgift 
 Liten ändring av sökt byggnadslov innan påbörjande 0.1 x lovavgift 
 Förnyelse av lov = ny prövning  0.8 x lovavgift 
        

Planbesked, villkorsbesked, strandskyddsdispens  
       Avgift 
 Planbesked enkel åtgärd* Lag (2011:335)  10 tim 
 Planbesked medelstor åtgärd **Lag (2011:335) 15 tim 
 Planbesked stor åtgärd *** Lag (2011:335)  18 tim 
 Strandskyddsdispens Se taxans kap 4 miljöbalken, bilaga 1  
 Förhandsbesked  3½ tim 
 Ingripandebesked enl.11 kap. 7 §,   Timtid 
        
 * Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter 
eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en 
markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovan. 

 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 
 3.Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 
  

 

** Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte 
uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd 
 

 *** Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt 

omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

 
 
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  
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Plankostnadsavtal      

 Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 
 
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund 
av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut 
för berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

 
 
 
 

 
 

Anmälan* (ej bygglovspliktiga åtgärder).   
       Avgift 
 Nyinstallation av eldstad med tillhörande rökrör 2 tim 
 Byte av eldstad eller rökrör   1 tim 
 Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationssystem 2½ tim 
 Mindre ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 2 tim 
 Större ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 5 tim 
 Stambyte flerbostadshus     4 tim 
 Rivning utanför planlagt område  1½ tim 
 
 * startbesked, kontrollplan och slutbesked ingår i avgift 
        

Övriga ärenden      
               Avgift 
 Anstånd       

 
Avslag på såväl byggnadslov, marklov eller för-
handsbesked 0.3 x debiterad taxa 

 Återkallande av ansökan     Handlagda moment debiteras 
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3. Livsmedelslagen  

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Strömsunds kommuns kostnader för offentlig 
kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, 
livsmedelslagen (2006:04), lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgif-
ter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
 
2 § 

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. registrering av anläggning 
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
 
3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefo-
gat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsme-
dels-lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4 § 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Miljö- och byggnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansö-
kan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldig-
het. 
 
Timtaxa (timavgift) 

5 § 

För planerad offentlig kontroll enligt 11 § är den årliga avgiften 954 kronor 
per timme kontrolltid som tilldelats enligt riskklassningen. För extra offent-
lig kontroll enligt 16 § och handläggning av registreringsärenden är avgif-
ten 836 kronor per timme kontrolltid. Extra offentlig kontroll som utförs  
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, ny-
årsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för registrering 

6 § 

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes handläggning. 
 
Årlig kontrollavgift och bemanningsavgift 

7 § 

För planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tillde-
lar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av an-
läggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag 
och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestäm-
ning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till 
nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för 
varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassi-
ficering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Den 
årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av väg-
ledningens tabeller. 
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan. 
 
8 § 

För planerad offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kon-
trollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och 
byggnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med 
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och kon-
sumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämn-
dens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Statens jordbruks-
verks gällande vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av foder och anima-
liska biprodukter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfaren-
hetsklass framgår av vägledningens tabell. Den årliga kontrollavgiften 
(timmar) multipliceras med timtaxan. 
 
9 § 

Om en tillämpning av 11 eller 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kon-
trolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. 
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10 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 
 
Om en anläggning placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas an-
nan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande ka-
lenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 
 
11 § 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar an-
läggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
 
Avgift för extra offentlig kontroll 

12 § 

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd arbets- 
och restid enligt timtaxan, samt för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover. 
 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 
efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna 
vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kost-
nader som den extra offentliga kontrollen medför.  
 
Höjning eller nedsättning av avgift 

13 § 

Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt ärende 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
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Avgiftens erläggande m.m. 

14 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömsunds kommun ge-
nom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i faktura. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § 

Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 
framgår det att kommunal nämnden får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
16 § 

Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biproduk-
ter överklagas miljö- och byggnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
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4. Miljöbalken och strålskyddslagen 

1 §  Lagrum för taxa 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kapitel 1 § får kommunen ta ut avgift 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens ansvarsområde samt förord-
ningar och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken eller EG:s för-
ordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Kommunen bestämmer 
själv avgiftens storlek.  
 
Enligt strålskyddsförordningen (1988:293) 16a § får kommunen meddela fö-
reskrifter om avgift för sin tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 
 
2 §  Avgiftens storlek 

Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med gäl-
lande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Avgiften betalas som årlig avgift, avgift vid prövningstillfället eller ti-
mavgift. För stadigvarande miljöfarlig verksamhet som ej finns med i bilaga 
2 fastställs verksamhetens riskklass individuellt. 
 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet 
som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 
de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 
 
För anläggningar med hälsoskyddstillsyn som är små eller omfattar flera 
verksamheter reduceras avgiften enligt tabell 4:3:1 eller 4:3:2 
 
Avgiftstyper 

3 §  Årlig avgift 

För verksamheter som ingår i avgiftsklass i bilaga 2 eller 3 ska en fast årlig 
tillsynsavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den tillsynstid miljö- och 
byggnämnden fastställer för anläggningen. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen med hänsyn till typ av verksamhet, pro-
duktionens storlek och sårbarhet hos de människor och den miljö som verk-
samheten påverkar. Utgångspunkt för riskbedömningen är Sveriges kom-
muner och landstings ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning, miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd”. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass 
och riskklass framgår av tabell 4:1. 
 
För branscher eller verksamheter som ej finns med i bilaga 2 eller 3 får 
miljö- och byggnämnden besluta om avgiftsklass i det enskilda fallet. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med 
aktuell timtaxa. 
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Avgift ska betalas per kalenderår och av den som bedriver verksamheten 
den 1 januari det år avgiften avser.  
 
För tillfälliga miljöfarliga verksamheter där taxan i övrigt inte är tillämpbar 
kan timtid debiteras. 
 
4 §  Avgift vid prövning 

För prövning av verksamheter som ej ingår i riskklassningssystemet enligt 3 
§ ska en avgift betalas vid prövningstillfället. Avgiftens storlek anges i bi-
laga 1. För tillsyn av befintliga anläggningar i denna kategori debiteras ti-
mavgift. 
 
5 §  Timavgift 

Timavgift tas ut då tillsyn eller annat arbete lagts ned och ej går att införa i 
någon av de tidigare avgiftskategorierna. Timavgift tas ut för varje halv 
timme påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sam-
manlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspekt-
ioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle överstiger två timmar. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Avgift enligt timtaxa ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva 
verksamheten eller vidta den åtgärd som föranleder avgiften. 
 
Timavgift: 836 kr/timme 
 
6 §  Övriga kostnader 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för sakkunniga som har tillkallats av kommunen 
och för kungörelser i ärendet (enligt 19 kap 4 och 5 § miljöbalken). Sökan-
den är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap miljöbalken (kommunala 
skyddsområden för t.ex. naturvård, kulturvård, vattentäkt) eller förord-
ningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Utöver vad 
som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl. a. enligt 26 
kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 
§ miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
Vid avslag debiteras en ½ timmes avgift. 
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7 §  Förändring av avgift utifrån erfarenheter från tillsyn 

Krävs ytterligare tillsyn över en verksamhet än vad som har debiterats uti-
från taxebilaga 2 och 4:1 kan timavgift debiteras.  
 
Om en verksamhet bedöms ha ett tillsynsbehov som inte motsvarar den 
debiterade tillsynstiden kan miljö- och byggnämnden besluta att förflytta 
verksamheten till riskkolumn A eller B i tabell 4:1. 
 
Undantag 

8 §  Undantag från taxan 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

-  Tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig vara obefogat. 
-  Handläggning som föranleds av att kommunalt beslut enligt miljöbal-

ken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
-  Ärenden vars totala handläggningstid understiger 30 minuter. 
 

Bilagor till kapitel 4 

 
Bilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn 
 
Bilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
 
Bilaga 3 Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
 
Bilaga 4 Inplacering i riskkolumn och fastställande av årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.1  Årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.2  Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
 Tabell 4.3  Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 
 Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 
 

Tabell 4.3.2 Reducering av avgift för övrig verksamhet inom 
hälsoskyddsområdet 
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5. Uppdragsverksamhet 

1 §  Uppdragsverksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden kan utföra uppdrag åt enskilda, företag, andra 
myndigheter och åt andra avdelningar inom kommunförvaltningen under 
förutsättning att uppdraget inte leder till att myndighetsutövningen påver-
kas eller att jäv uppstår. 
 
Sådana uppdrag är jämställda med annat konsultarbete. Uppdragsgivare 
ska betala moms för sådana uppdrag. Kommunens möjlighet att bedriva af-
färsverksamhet regleras i kommunallagen. För sådant arbete debiteras, efter 
avtal med beställaren, timtid, timavgift 834 kr/timme (exkl moms).  
 
2 §  Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Miljö- och byggnämnden kan på uppdrag utföra skisser, utveckla idéer och 
förslagsprogram m m som ska ligga till grund för detaljplaner och områ-
desbestämmelser. 
 
3 §  Kommunala kartor 

Kommunens kartmaterial är upphovsmässigt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet 
för visst ändamål. Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst 
angivet ändamål. Avtal träffas i varje enskilt fall om ersättning och upplå-
telseform beroende på det angivna ändamålet av kartmaterialet. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget 
för planavgiften när sådan avgift tas ut i samband med t.ex. bygganmälan. 
Begär någon däremot grundkarta av kommunen för att exempelvis upp-
rätta detaljplan på egen bekostnad eller för annat kommersiellt ändamål 
kan kommunen ta ut en avgift för digitala kartor. I avgiften ingår ej kostna-
der för kopiering, utplottning och maskintid. 
 
Digital primärkarta 1000 kr/ha (exkl moms) 

 
 

  



  BILAGA 1 1 (3) 

Bilaga 1. Avgifter för prövning och tillsyn 
 
(AVGIFT = HANDLÄGGNINGSTID X TIMAVGIFT) 
NATURVÅRD kapitel 7-8 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Strandskyddsdispens, beslut i miljö- och byggnämnden 6 tim 
Strandskyddsdispens, delegationsbeslut 4 tim 
Övriga ärenden enligt miljöbalken kapitel 7 Tim avg 
Prövning av skyddsområde för vattentäkt Tim avg 
Tillsyn  
Tillsyn av naturvård Tim avg 
 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD kapitel 9 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslut-
ning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 
3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 
personekvivalenter  
5. Inrättande av annan avloppsanordning  
6. Tillståndspliktig ändring av befintligt godkänt avlopp 
7. Inrättande av större gemensamhetsanläggning för mer än 24 perso-
nekvivalenter 

 
 
 

4 tim 
4 tim 
4 tim 

 
5 tim 
4 tim 
2 tim 

Tim avg 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 39 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet.  
1. Nötkreatur, häst, get, får  
2. Pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller orm 

 
 
 

2½ tim 
1½ tim 

Anmälan  
Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C Mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) 

 
Se bilaga 2, 4 

och  
6 kapitel 3 § 

Handläggning av anmälan avseende:  
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3. Ändring av avloppsanordning som medför att belastningen minskar 
4. Ändring av avlopp som saknar tillstånd 

 
 

1½ tim 
 

1½ tim 
1 tim 
4 tim 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanlägg-
ning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

 
 

1 tim 



  BILAGA 1 2 (3) 

 
 

Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
 
 

1 tim 
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upp-
lagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
 

1 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsobjekt som ingår i 
klassningssystemet och har fast årlig tillsynsavgift 

 
Se bilaga 2, 3 

och 4 
Övrig tillsyn (t.ex. provtagning) Timavgift 
 
VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR kapitel 10 miljöbalken 

Tillsyn Avgift 
Tillsyn Timavgift 
 
KEMISKA PRODUKTER kapitel 14 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 
3 tim 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 
 

2 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över följande anläggningar: 
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver 
anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser 
2. Anläggningar som kräver tillsyn enligt 4 kapitel 1 § naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor 
3. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller hantering av 
mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande 
enligt besiktningsprotokollet 

 
 

1 tim 
 
 

Timavgift 
 
 

Timavgift 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer Timavgift 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR kapitel 15 miljöbalken 
Prövning/Anmälan Avgift 
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd eller anmälan att själv åter-
vinna eller bortskaffa avfall på fastigheten eller på annat sätt enligt 15 
kapitel 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken och 45 § avfallsför-
ordningen (2011:927).  
Undantag från avgift gäller för anmälan om kompostering av matavfall i 
isolerad och skadedjurssäker behållare. 

 
 
 

1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn över transportörer av farligt avfall som kräver tillstånd enligt 36 
– 38 §§ avfallsförordningen (2011:927) 

 
Timavgift 

Tillsyn över transport av avfall Timavgift 
 
 
 
STRÅLSKYDDSLAGEN 
 
Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om solarier enligt 10 § Strålsäkerhetsmyn-
dighetens föreskrifter (SSMFS 2013:5) om solarier och artificiella sol-
ningsanläggningar 

 
1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn enligt 30 § strålskyddslagen (1998:220) Timavgift 
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Bilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF= Miljöprövningsförordning, KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå 
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 
 
Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
     Djurhållning m.m. 
2 kap  
3 § 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kyck-
lingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 kap 1 eller 2 § MPF 
 
- mer än 200 men högst 400 djurenheter 
- mer än 100 men högst 200 djurenheter 

 1.2001-1 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 50 djurenheter 
men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 1.2001-2 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 
men högst 50 djurenheter, dock inte inhägnad. 

     Odling 
2 kap  
4 § 

   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av an-
nan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 1.3001-1 3 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter. 

 1.3001-2 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men 
högst 5000 kvadratmeter. 

 1.3001-3 1 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratme-
ter. 

     FISKODLING M.M. 
3 kap  
1 § 

5.10 
 
5.10-1 
5.10-2 
5.10-3 

 
 

6 
8 

10 

B Fiskodling eller övervintring av fisk där: 
 
- mer än 40 ton men högst 200 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap  
2 § 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 kap 1 § MPF. 

 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

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

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap  
2 § 

10.11 7 B 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. 

4 kap  
3 § 

10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
5 
6 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och be-
arbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- tillståndsgiven mängd < 10 000 ton 
- tillståndsgiven mängd 10 000 – 50 000 ton 
- tillståndsgiven mängd  50 000  200 000 ton 
- tillståndsgiven mängd > 200 000 ton 

 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 
ton per kalenderår. 

 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter 
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår. 

4 kap  
4 § 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (to-
talt uttagen mängd). 

 10.3001-1 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd).  

 10.3001-2 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 5 000 ton naturgrus (totalt 
uttagen mängd). 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

4 kap  
5 § 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap  
6 § 

10.50 4 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-1 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under mer än 15, 
men högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-2 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst femton 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

     LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
     Animaliska råvaror 
5 kap  
3 § 

15.30 4 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig  

 15.3001-1 2 U Slakteri för en produktion baserad på mer än 25 ton men högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 1 eller 2 § MPF. 

 15.3001-2 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 25 ton slaktvikt per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 § MPF.  

5 kap  
6 § 

15.50-2 10 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-1 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 
200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälnings-
pliktig enligt 5 kap 9 § MPF.  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 15.5002-1 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
mer än 200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksam-
heten inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5002-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
högst 200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

5 kap  
8 § 

15.70 3 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehand-
ling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap 7 eller 9 § MPF. 

 15.7001 1 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.  

5 kap  
9 § 

15.80-1 5 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

 15.80-2 3 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta pro-
dukter per kalenderår. 

 15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 
     Vegetabiliska råvaror 
5 kap  
11 § 

15.100-1 6 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
1 

3 U Bageri som förbrukar mer än7,5 ton men högst 15 ton torrjäst eller mer än 
25 ton men högst 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
2 

1 U Bageri som förbrukar högst 7,5 ton torrjäst eller 25 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

5 kap  
14 § 

15.130 5 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

 15.13001 1 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

5 kap  
20 § 

15.180-3 5 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 19 § MPF. 

 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalen-
derår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

5 kap  
32 § 

15.300-3 8 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
1 

3 U Anläggning för framställning av mer än 500 ton men högst 1 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
2 

1 U Anläggning för framställning av högst 500 ton livsmedel, om verksamhet-
en 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

     TRÄVAROR 
8 kap  
1 § 

20.05 9 B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel 
för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling 
mot blånadssvamp. 

8 kap  
2 § 

20.10 
 
 
 
20.10-1 
20.10-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och produkter med trä-
skyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap 1 § 
eller 19 kap 1 eller 2 § MPF. 
 
- mer än 500 m3 trä 
- högst 500 m3 trä 

 20.1001-1 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 250 kubikmeter men 
högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuum-
impregnering eller doppning. 

 20.1001-2 1 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 250 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

8 kap  
3 § 

20.20 
 
20.20-2 
20.20-3 

 
 

14 
11 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 200 000  men högst 500 000 m³ per kalenderår  
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår 

8 kap  
4 § 

20.30 
 
 
 
 
20.30-1 
20.30-2 

 
 
 
 
 

9 
7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubik-
meter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 
kap 3 § MPF. 
 
- produktion av mer än 30 000 m3 men högst 70 000 m3 per kalenderår  
- produktion av mer än 6 000 m3 men högst 30 000 m3 per kalenderår 

 20.3001-1 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 3000 kubik-
meter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 20.3001-2 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 3 000 kubik-
meter per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
5 § 

20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.40-1 
 
 
 
20.40-2 
 
 
 
20.40-3 
 
 
 
20.40-4 
 
 
 
20.40-5 
 
 
 
20.40-6 
 
 
 
20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubik-
meter 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. 
 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 m3 fast 
mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 m3 men 
högst 100 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 m3 löst 
mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 m3 men 
högst 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
-framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 m3 men 
högst 20 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pel-
lets eller briketter, baserad på mer än 5 000 m3 råvara per kalenderår. 

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

 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
8 § 

20.70  
 
 
 
 
 
 
20.70-1 
 
 
 
20.70-2 
 
 
 
20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
8 kap 10 § MPF. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vat-
ten.  
- 1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten.  
- 1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 10 § MPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8 kap  
9 § 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

7 
 

5 
 

7 
 

5 

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

 20.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap  
10 § 

20.90 1 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap  
1 § 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 2 § MPF. 

13 kap  
2 § 

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

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
- produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap  
6 § 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.50-1 
 
 
25.50-2 
 
 
25.50-3 
 
 
20.50-4 
 
20.50-5 
 
 
20.50-6 
 
20.50-7 
 
20.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 

4 
 

3 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
-mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast me-
kanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast föru-
tom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
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 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

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

     ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 
6 § 

   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att 
genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalen-
derår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

 26.5101-1 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 25 ton men högst 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tung-
metaller används. 

 26.5101-2 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 25 ton keramiska pro-
dukter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap  
7 § 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 5 eller 6 
§ MPF. 

 26.6001-1 2 U Anläggning för tillverkning av mer än 50 ton men högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

 26.6001-2 1 U Anläggning för tillverkning av högst 50 ton keramiska produkter per ka-
lenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 11 
§ 

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001-
1 

3 U Anläggning för tillverkning av mer än 250 ton men högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001-
2 

1 U Anläggning för tillverkning av högst 250 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap  
16 § 

26.150 
 
 
 
 
 
 
26.150-1 
 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 

C  
 
 
 
 
 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmel-
ser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
     Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
16 kap  
7 § 

28.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.70-1 
28.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
4 

C Anläggning för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksam-
heten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- anläggning, som omfattas av flera än två punkter ovan   
- anläggning, som omfattas av högst två punkter ovan 

16 kap  
8 § 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamhet-
en inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 7 § MPF. 

 28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap  
9 § 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap 1, 2 eller 4 § MPF. 

16 kap  
10 § 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap 
9 § eller 19 kap 1, 2 eller 4 § 

     METALLBEARBETNING M.M. 
18 kap  
8 § 

34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap 1-
10 §§ MPF 
Med total tankvolym avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra stycket. 

 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbet-
ningsmaskin. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap  
2 § 

39.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.20-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
1. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska pro-
dukter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 
eller andra beläggningspreparat. 
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 
 
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50 
ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

19 kap  
3 § 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av ke-
miska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1 § MPF andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 1 eller 2 § MPF. 

 39.3001-1 3 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 7,5 ton men högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexo-
grafi, screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 0,5 ton men högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge can-
cer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", 
"kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 1 ton men högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 250 kilogram men högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 0,5 kilogram men högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 5 ton men högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 5 ton men högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 39.3001-2 1 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 7,5 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 7,5 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. högst än 0,5 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon ke-
misk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 1 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 250 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 2,5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 7,5 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 0,5 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 5 ton i läderbeläggning, 
10. högst 2,5 ton i skotillverkning, 
11. högst 2,5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 2,5 ton i limbeläggning, 
13. högst 2,5 ton i annan beläggning, 
14. högst 7,5 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 5 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 

     GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
21 kap   
8 § 

40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.60-1 
 
40.60-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja 
eller bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja 
eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 
9 §. 
 
- total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om 
också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
- total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, 
om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
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Lagrum 
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     Vindkraft 
21 kap  
10 § 

40.90 4 B Verksamhet med: 
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbör-
jas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
11 § 

40.95 3 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraft-
verk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 21 kap 9 § MPF. 
 
Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
12 § 

40.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.100-1 
40.100-2 
40.100-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 
2 

C Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraft-
verket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 kap 10 eller 11 § MPF. 
 
- 7 eller fler vindkraftverk 
- 4 – 6 vindkraftverk 
- 1 – 3 vindkraftverk 

 40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggningar. 
     VATTENFÖRSÖRJNING 
 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 per-
soner 

 41.9003-1 2 U Vattenverk för mer än 2 500 men högst 5 000 personer 
 41.9003-2 1 U Vattenverk för högst 2 500 personer  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap  
1 § 

50.10 4 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 50.1001-1 2 U Anläggning för tvättning av 
1.mer än 2 500 men färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalen-
derår, 
2. mer än 50 men färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. mer än 250 men färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. mer än 500 men färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

 50.1001-2 1 U Anläggning för tvättning av 
1. färre än eller lika med 2 500 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 50 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 250 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. färre än eller lika med 500 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap  
2 § 

50.20 
 
 
 
 
 
50.20-1 
50.20-2 

 
 
 
 
 
 

4 
3 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § MPF. 
 
- mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 

 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter fly-
tande motorbränsle. 

 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
     INFRASTRUKTUR 
24 kap   
5 § 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

    LABORATORIER 
 73.1001 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 

2 500 kvadratmeter. 
Behövs denna punkt små med timtid, följer inte de vanliga resonemangen 
om timtid ändå? 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap  
1 § 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

 85.1001-1 6 U Sjukhus med mer än 100 men högst 200 vårdplatser. 

 85.1001-2 1 U Sjukhus med högst 100 vårdplatser. 

27 kap 
2 § 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap  
1 § 

 
 
 
 
90.10-3 

 
 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer 
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsva-
rar mer än 2 000 personekvivalenter. 
 
- fler än 2 000personer eller personekvivalenter men högst 20 000 personer 
eller personekvivalenter 

28 kap  
2 § 

 
 
 
 
90.20-1 
90.20-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 perso-
nekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § 
MPF. 
 
- dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter 
- dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 per-
sonekvivalenter 

 90.2001 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 perso-
nekvivalenter men högst 200 personekvivalenter. 

 90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 perso-
nekvivalenter men högst 100 personekvivalenter. 

     AVFALL 
     Mellanlagring 
29 kap  
1 § 

90.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig     
enligt 1. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller be-
handlas. 
 
- 1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 

29 kap  
2 § 

90.40 6 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bort-
skaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 1 § MPF. 

 90.4001 1 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

29 kap  
4 § 

90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.50-2 
 
 
 
 
 
90.50-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

6 

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
 
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.             
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.                                                     

29 kap  
5 § 

90.60 3 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte 
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte 
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska pro-
dukter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, 
eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
29 kap  
6 § 

90.70 
 
 
 
 
90.70-2 

 
 
 
 
 

10 

B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår 

29 kap  
7 § 

90.80 6 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap 6 § MPF. 

 90.8001-1 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår.  

 90.8001-2 1 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är högst 500 ton per kalenderår.  

29 kap   
10 § 

90.110 
 
 
 
90.110-1 
 
90.110-2 

 
 
 
 

8 
 

7 

C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt 29 kap 9, 30, 31, 32 eller 50 § MPF. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton 
avfall per kalenderår 
- den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår 

29 kap 
11 § 

90.119 
 
 
 
90.119-2 

 
 
 
 

8 

B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motor-
drivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
 
- den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 
12 § 

90.120 6 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

     Användning för anläggningsändamål 
29 kap 
14 § 

90.140 1 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

     Biologisk behandling 
29 kap 
16 § 

90.160 
 
 
 
 
 
 
 
90.160-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15, 30, 49 eller 50 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

  



  BILAGA 2 19 (21) 

Lagrum 
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 90.16001-
1 

2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är mer än 250 ton men högst 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

 90.16001-
2 

1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är högst 250 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

29 kap 
17 § 

90.170 
 
 
 
 
 
 
 
90.170-1 
 
90.170-2 
 
90.170-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
29 kap 15, 16, 49 eller 50 § MPF. 
 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 

 90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalen-
derår. 

     Uppläggning 
29 kap 
33 § 

90.270 7 B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 

29 kap  
34 § 

90.280 3 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

     Deponering 
29 kap 
36 § 

90.300 
 
 
 
 
 
 
90.300-3 

 
 
 
 
 
 
 

8 

B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om  
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 
25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap 35 eller 41 § MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår 
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29 kap  
37 § 

90.310 
 
 
 
 
90.310-1 
90.310-2 
 
90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
9 
 

7 

B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt av-
fall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap 35, 36 eller 41 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per 
kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår 

     Annan återvinning eller bortskaffande 
29 kap 
44 § 

90.370 7 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av upp-
grävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap 36, 37, 38, 39, eller 40 
§ MPF 

29 kap 
45 § 

90.375 7 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer 
vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningsti-
den är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

29 kap 
47 § 

90.390 4 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

29 kap  
52 § 

 
 
 
 
 
 
 
90.420-1 
 
90.420-2 
 
90.420-3 
 
90.420-4 
 
90.420-5 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 

8 
 

7 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§ 
MPF. 
 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men högst 
20 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men högst 
2 500 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap  
53 § 

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 
13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§ MPF. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
30 kap 
2 § 

92.20 
 
 
 
92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 

5 
4 
2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- mer än 20 000 skott men 100 000 skott per kalenderår. 
- mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
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 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 
000 skott per kalenderår. 

30 kap  
3 § 

92.30 
 
92.30-1 
92.30-2 

3 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon 
 
- vid organiserad verksamhet  
- enbart för privat bruk 

 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 
 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 
 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 
     TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 
1 § 

93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 28 kap 1 § MPF, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 19 kap 3 § MPF 

 93.1001-1 3 U Tvätteri för mer än 1 ton men högst 2 ton tvättgods per dygn. 
 93.1001-2 1 U Tvätteri för högst 1 ton tvättgods per dygn. 
     ÖVRIGA VERKSAMHETER 
     Lackering m.m. 
 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 

kalenderår 
 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 

högst 10 ton pulver per kalenderår 
 



 BILAGA 3 1 (1) 

Bilaga 3. Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

 
Klass-
nings-

kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

H1 3 Anmälningsplikt Förskola och öppen förskola* 
H2 1 Anmälningsplikt Förskoleklass* 
H3 1 Anmälningsplikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet* 
H4 4 Anmälningsplikt Grundskola*, särskola, specialskola, same-

skola, fristående skola och gymnasieskola < 
50 elever 

H5 5 Anmälningsplikt Gymnasieskola 
H6 4 Anmälningsplikt Riksinternatskola, folkhögskola 
H7 4 Anmälningsplikt Resurscenter 
H8 3 Anmälningsplikt Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten 

eller som annars används av många männi-
skor 

H9 3 Anmälningsplikt Tatuering, akupunktur 
H10 2 Anmälningsplikt Medicinsk fotvård 

H11-1 2 Övriga Särskilt boende eller gruppboende enligt LSS 
eller SOL 

H11-2 2 Övriga Hem för vård och behandling (HVB-hem) 
H11-3 1 Övriga Övriga lokaler för vård eller annat omhän-

dertagande 
H12 1 Övriga Samlingslokaler, universitet och högskolor 
H13 1 Övriga Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, 

sjukgymnastik, zonterapi, fotvård etc. 
H14 1 Övriga Solarium 
H15 1 Övriga Frisersalong 
H16 1 Övriga Skönhetssalong 
H17 1 Övriga Hudvård 
H18 1 Övriga Idrottsanläggning 
H19 1 Övriga Camping/stuganläggning 
H20 1 Övriga Strandbad 
H21 1 Övriga Hotell 
H22 1 Övriga Pensionat och liknande 
H23 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 

 
* Skola och förskola som ingår i samma rektorsområde räknas som en verksamhet 
med den känsligaste målgruppen (normalt förskola) som huvudverksamhet. Övriga 
verksamheter inom rektorsområdet ger vardera en riskpoäng enligt tabell 4:3. 
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Bilaga 4. Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 

 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten placeras in i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Därefter placeras 
den i en riskkolumn i tabell 4.1, efter en riskbedömning. Den årliga tillsynstiden för 
varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En resursbe-
dömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa 
eventuella förflyttningar i riskkolumnerna. 
 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i avgiftsklassens riskkolumn 0 i tabell 4.1. Se-
dan görs en riskbedömning med hjälp av tabell 4.2 eller 4.3. Varje uppgift i riskbe-
dömningen genererar poäng. Verksamheten placeras i rätt kolumn i tabell 4.1 genom 
att det antal poäng som verksamheten erhållit i riskbedömningen motsvarar antalet 
kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Om en verksamhet 
får fler än 6 poäng vid riskbedömningen, placeras den i kolumn 6.  
 
Bedriver en verksamhetsutövare verksamhet inom fler än en avgiftsklass och dessa 
har ett samband med varandra samordnas tillsynsavgiften. Verksamhetsutövaren 
ska betala full avgift för den avgiftsklass som ger den högsta avgiften. Ett tillägg görs 
sedan på 25 procent av summan från övriga avgiftsklasser.  
 
Resursbedömning 
Resursbedömningen ger underlag för ställningstagande till eventuellt tillkommande 
avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en 
eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan ko-
lumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen pla-
cerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för 
detta ändamål. 
 
En resursbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de 
flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i resursbedömningen 
uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av 
verksamheten. 
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Tabell 4.1 Årlig tillsynstid 
 

  
 Avgifts- 

Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 
1 T1 T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 
1 T= Timavgift 
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Tabell 4.2 Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler 
eller inom vattenskyddsområde (enligt Boverkets allmänna 
råd ”Bättre plats för arbete”) 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller priorite-
rade riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  
Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 
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Tabell 4.3 Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Alla typer av skolor och under-
visningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 
elever 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler samt förskolor 

Verksamhet som utgör biverk-
samhet inom rektorsområde 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler, förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande kommuni-
kationsanläggning, industri, eller 
liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller kemikalier 
vilka kan tas upp genom inand-
ning eller hudkontakt och då är 
skadliga för människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten1 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 

spa o.dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Högtempererad bassäng 1 
Alla typer av verksamheter Äventyrsbad 1 
Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering2 1 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet i 

annan lokal 
1 

Camping, stugbyar, strandbad 
o.dyl. 

Användning av torrtoalett 1 

Camping samt stugbyar > 50 campingenheter eller stu-
gor/lägenheter 

1 

Förskolor/fritids Förskolor/fritids > 5 avdelningar 1 
Hotell etc. Hotell etc. > 50 bäddar 1 
Idrottsanläggning Idrottsanläggning > 3 salar 1 
Musiktillställningar, konserter, 
gym, biografsalonger o. dyl. 

Hög musik 1 

Solarium Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg Vård/boende i omsorg > 20 bo-

ende 
1 

Forts.  Forts.  
  

1 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
2 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, 
musiktillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
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Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

> 4 utövare av hygienisk verk-
samhet 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Verksamhet som bedrivs i bostad 
eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 
bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Nagelvård, nagelskulpturering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Silikoninjicering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Diatermi 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Återanvändning av stickande och 
skärande verktyg 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het som extra verksamhet 

1 per 
del 

 
 
 
Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 

KK AK Storleksklass Tillämpning 
  Förskola och öppen förskola ej i rektorsområde 

H1 2 1 Avd. med ≥ 10 barn 50 % reducering 
H1 2 1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Förskoleklass Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej i rektorsområde 

H1 + H2 + H3  1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Grundskola, fristående skola m.m.  

H4 4 1 klass 50 % reducering 
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§ 82 Dnr 2014.0960 214 
 
Ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:208, 1:217 m.fl. 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 oktober 2014 att ge ett positivt 
planbesked för ändring av detaljplanen B48 i Strömsund genom tillägg till 
planbestämmelserna. Syftet med tillägget är att utöka byggrätten och ta 
bort en del prickmark (mark som ej får bebyggas) för att bättre möta da-
gens byggbehov och möjliggöra en utveckling av Strömsunds camping. 
Tillägget gäller jämsides med den ursprungliga planen, B48. 
 
Beslutsunderlag 

Byggnadsplan, fastställd 1969-10-07  
Tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning 2014-11-11. 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-12-01 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1.Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget.  
 
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslaget skickas ut på sam-

råd. 
 
3. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 

miljö, hälsa eller hushållning med naturresurser. Någon miljökonse-
kvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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§ 83 Dnr 2014.0288 

xxxxxxxxxx, ovårdad tomt samt brister gällande hantering av 
miljöfarligt avfall samt kemikalier och andra miljöskadliga 
vätskor  

I miljö- och byggnämndens beslut 2014-05-08 förelades xxxxxxxxxxxxxx, 
fastighetsägare till xxxxxxxxxx, att senast 3 månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft åtgärda det föreläggandet avsåg. Slutdatumet när före-
läggandet skulle vara uppfyllt var 2014-10-25. 

Den 30 oktober 2014 gjorde Miljö- och byggavdelningen en uppföljande 
inspektion av föreläggandet. Vid inspektionen noterades att av de 23 
punkter som föreläggandet avsåg, var endast 6 punkter ej uppfyllda. De 
punkter som inte var uppfyllda avsåg en husvagn, två bilar, skrot på en 
släpvagn, en skoter, en båt samt ett litet upplag av bildäck bakom huset. 
Vidare kunde konstateras att de flesta dunkar som innehöll miljöskadliga 
vätskor och som stod utspridda utomhus på fastigheten var borta. Endast 
ett plastfat innehållande spolarvätska stod kvar. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämndens beslut, 2014-05-08, § 28 
Inspektion med foton, 2014-10-30 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-11-17 

Bedömning 

Miljö- och byggavdelningen anser att det inte är tillräckligt motiverat att 
döma ut vite enligt föreläggandepunkt 1 då det mesta i föreläggandet är 
uppfyllt. En båt, skoter, husvagn som är fullt fungerande och används 
samt Volvon och bildäcken bakom huset, bedöms till skillnad från i före-
läggandet, inte utgöra någon sådan olägenhet att dessa måste transporte-
ras bort. Vidare anser miljö- och byggavdelningen att det inte heller är 
motiverat att döma ut vite enligt föreläggandepunkt 2 då endast en 
mindre mängd miljöskadliga vätskor förvaras utomhus på fastigheten i 
nuläget.  

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 83 (forts) Dnr 2014.0288 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämndens föreläggande daterat 2014-05-08, § 28 mot 
xxxxxxxxxxxxxxx avskrivs. 

_____ 

Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 

Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

Beslutsexpediering 
Fastighetsägaren 
Inskrivningsmyndigheten 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 84 (forts) Dnr 2014.0736 
 
Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
 
Underrättelse om beslut 
Ägare till fastigheterna Baggen 7, 8, 9, 10 och 11 samt Geten 6 och Järven 1  
 
  

Justering (sign) 
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§ 85 Dnr 2014.1089 

xxxxxxxxxx, dispens från strandskyddet för nybyggnad av 
ett fritidshus 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. Fas-
tigheten ligger i norra delen av Görvikssjön, ca 2 mil öster om Hammer-
dal. Det planerade fritidshuset på ca 20 m², med en förstukvist på  
ca 11 m², är ett befintligt härbre som kommer att flyttas till platsen. Det 
kommer att placeras cirka 50 meter från strandkanten vid norra delen av 
Görvikssjön.  

Området berörs ej av detaljplan. Området är inte utpekat som nyckelbio-
top eller har annat särskilt naturvärde enligt Skogsvårdsstyrelsens inven-
tering. Fastigheten omfattas inte av något riksintresse enligt miljöbalken 
(MB) kap. 4. Ingen fornlämning är lokaliserad vid platsen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-11-13 
Foton över platsen, 2014-11-13 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-11-19 

Bedömning 

Växtligheten på platsen utgörs av blandskog. Naturtypen är vanligt före-
kommande i området och växt- och djurlivet i området bedöms därmed 
inte påverkas på ett oacceptabelt sätt. Byggnationens omfattning och pla-
cering, där 35 meter säkerställs till fri passage gör att påverkan på all-
mänhetens tillgång till stränder bedöms som acceptabel. 

Aktuell plats för byggnation är inte utpekad som LIS-område i kommu-
nens översiktsplan som antogs 2014. I översiktsplanen anges att de LIS-
kriterier som utpekats även ska kunna användas efter att planen vunnit 
laga kraft om en ansökan kommer in för ett område som inte är utpekat. 
För att kunna använda LIS som särskilt skäl vid dispensgivande eller 
upphävande av strandskyddet måste den föreslagna åtgärden eller explo-
ateringen uppfylla minst ett av de tre kriterier som anges i översiktspla-
nen. 

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att byggnationen av fritids-
huset innebär en utveckling av landsbygden. Nya permanent- och fritids-
boenden innebär att fler människor vistas i området vilket gör att un-
derlaget för service ökar. Kriteriet ”Enskilda permanent- och fritidsboenden i 
nära (200 meter) anslutning till redan befintlig bebyggelse, som därigenom  

Justering (sign) 

annkar
Markering
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bidrar till ett förbättrat serviceunderlag” bedöms som uppfyllt då det finns 
ett antal fritidshus inom 200 meter från det tilltänkta fritidshuset. Närhet-
en till befintlig bebyggelse är positivt då bebyggelsen samlas och stora 
orörda strandområden kan bevaras. Tomtplatsavgränsingen lämnar en  
35 m bred remsa längs med stranden för att trygga en fri passage längs 
med vattnet. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas enligt miljöbalken 7 kap. 18 d §. 

2. Inga privatiserande åtgärder får utföras utanför tomtplatsavgränsning-
en. Bilaga 1. 

 
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet om dispens vann laga kraft. 

 
4. Avgift: 4 140 kronor. Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
Upplysningar 

Detta beslut att bevilja strandskyddsdispens skickas också till Länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet göra en 
prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenlig med strand-
skyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas till er. 
 
Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

Justering (sign) 
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Beslutsexpediering 
Sökanden 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 

  

Justering (sign) 
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§ 86 Dnr 2014.0997 

xxxxxxxxxxxxxx, dispens från strandskyddet för nybyggnad 
av ett fritidshus 

Ansökan om dispens från strandskyddet för nybyggnad av ett fritidshus 
på ca 100 m² . Fastigheten är belägen ca 1,2 km väster om byn Kakuåsen 
och gränsar till Ottsjön. Tätorten Hammerdal ligger ca 28 km från fastig-
heten.  

På platsen där nybyggnation planeras står ett bostadshus samt en ladu-
gård. Fritidshuset ska placeras ca 50 meter ifrån det befintliga bostadshu-
set och drygt 25 meter från strandlinjen. Området berörs ej av detaljplan. 
Området är inte utpekat som nyckelbiotop eller har annat särskilt natur-
värde enligt Skogsvårdsstyrelsens inventering. Fastigheten omfattas av 
riksintresse för rennäring enligt miljöbalken (MB) kap. 4. Ingen fornläm-
ning är lokaliserad vid platsen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-11-03 
Foton över platsen, 2014-11-11 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-11-14 

Bedömning 

Fritidshuset bedöms inte påverka riksintresset för rennäring negativt då-
det redan finns bebyggelse med ianspråktagen mark på platsen. Växtlig-
heten på platsen utgörs till största delen av något högre gräs. Utkanten av 
fastigheten består av blandskog. Naturtypen är vanligt förekommande i 
området och växt- och djurlivet i området bedöms därmed inte påverkas 
på ett oacceptabelt sätt. En ny väg ansluter den aktuella platsen med byn 
Kakuåsen. Byggnationens omfattning och placering, där 25 meter säker-
ställs till fri passage, samt den näst intill obebyggda stranden längs Ott-
sjön gör att påverkan på allmänhetens tillgång till stränder bedöms som 
acceptabel. 

Aktuell plats för byggnation är inte utpekad som LIS-område i kommu-
nens översiktsplan som antogs 2014. I översiktsplanen anges att de LIS-
kriterier som utpekats även ska kunna användas efter att planen vunnit 
laga kraft om en ansökan kommer in för ett område som inte är utpekat. 
För att kunna använda LIS som särskilt skäl vid dispensgivande eller 
upphävande av strandskyddet måste den föreslagna åtgärden eller explo-
ateringen uppfylla minst ett av de tre kriterier som anges i översiktspla-
nen.  

Justering (sign) 

annkar
Markering
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Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att byggnationen av fritids-
huset innebär en utveckling av landsbygden. Nya permanent- och fritids-
boenden innebär att fler människor vistas i området vilket gör att un-
derlaget för service ökar. Kriteriet ”Enskilda permanent- och fritidsboenden i 
nära (200 meter) anslutning till redan befintlig bebyggelse, som därigenom bi-
drar till ett förbättrat serviceunderlag” bedöms som uppfyllt då det finns ett 
bostadshus med tillhörande ladugård ca 50 meter från det tilltänkta fri-
tidshuset. Det befintliga bostadshuset har adressen Kakuåsen 710, 830 70 
Hammerdal. Närheten till befintlig bebyggelse är positivt då bebyggelsen 
samlas och stora orörda strandområden kan bevaras. Tomtplatsav-
gränsingen lämnar en 25 m bred remsa längs med stranden för att trygga 
en fri passage längs med vattnet. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas enligt miljöbalken 7 kap. 18 d §. 
 
2. Inga privatiserande åtgärder får utföras utanför tomtplatsavgränsning-

en. Bilaga 1. 
 
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet om dispens vann laga kraft. 

 
4. Avgift: 4 140kronor. Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
 
Upplysningar 

Detta beslut att bevilja strandskyddsdispens skickas också till Länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet göra en 
prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenlig med strand-
skyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas till er. 
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Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 

  

Justering (sign) 
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§ 87 Dnr 2014.1023 

xxxxxxxxxxxxxx, dispens från strandskyddet för nybyggnad 
av ett bostadshus 

Ansökan om dispens från strandskyddet för nybyggnad av ett enbostads-
hus, cirka 25 meter ifrån Röströmsjöns strandkant. Fastigheten ligger i en 
vik vid östra delen av Röströmssjöns strand, ca 1 mil nordöst om Hoting.  

På fastigheten finns idag en camping med tillhörande uthyrningsstugor, 
reception med servering, toaletter, grillkåta samt elstolpar för uppställ-
ning av husvagnar/husbilar. Huset planeras att uppföras i campingens 
södra del, cirka 150 meter från campingverksamheten. Enbostadshuset på 
grannfastigheten ligger ca 30 meter från det planerade huset.  

Området berörs ej av detaljplan. Området är inte utpekat som nyckelbio-
top och ingen fornlämning är lokaliserad vid platsen. Rörströmssjön är ett 
utpekat Natura 2000-område, men fastigheten omfattas inte av något an-
nat riksintresse enligt miljöbalken (MB) kap. 4. Det går en flyttled med 
riksintresse för rennäring ute i Rörströmssjön, ca 1,5 km ifrån platsen.  

Växtligheten på platsen utgörs till största delen av hävdad tomtplats i 
form av gräsmatta, samt några enstaka björkar.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-11-06 
Foton över platsen, 2014-11-10 
Karta med 100-års flöde, inkom 2014-11-24 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2014-11-27 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-11-19 

Bedömning 

Hela Röströmssjön utgörs av ett Natura 2000-område. I Länsstyrelsens 
bevarandeplan för Natura 2000-området anges att de största riskerna för 
förorening och oönskad påverkan på vattenkvaliten bedöms komma från 
enskilda och kommunala avlopp, eventuella industrietableringar och täk-
ter. En remiss för yttrande skickades till Länsstyrelsen utifrån bestämmel-
serna enligt 7 kap 28a § miljöbalken. Länsstyrelsen har inget att invända 
vad gäller N2000 under förutsättning att avlopp och byggnation ordnas 
så att de inte medför en betydande påverkan på naturmiljön i området. 

Placering och särskilda krav på avlopp kommer att hanteras i samband 
med ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Byggnadens  
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placering bedöms inte ge någon väsentlig påverkan på växt- och djurlivet 
eftersom området utgörs av hävdad tomtmark i form av gräsmatta.  
 
Byggnationens placering, där 25 meter säkerställs till fri passage, samt 
den näst intill obebyggda stranden längs Röströmssjön, gör att påverkan 
på allmänhetens tillgång till stränder bedöms som acceptabel. Denna 
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 

Byggnaden kommer att placeras utanför det beräknade 100-årsflödet som 
visar ett utökat vattenflöde till ca 20 meter från dagens strandlinje. 
 
Aktuell plats för byggnation är inte utpekad som LIS-område i kommu-
nens översiktsplan som antogs 2014. I översiktsplanen anges att de LIS-
kriterier som angetts även ska kunna användas för en ansökan som 
kommer in för ett område som inte är utpekat. För att kunna använda LIS 
som särskilt skäl vid dispensgivande eller upphävande av strandskyddet 
måste den föreslagna åtgärden eller exploateringen uppfylla minst ett av 
de tre kriterier som anges i översiktsplanen.  
 
Miljö- och byggavdelningen gör bedömningen att området kan likställas 
med ett LIS-område, då varje tillkommande bostadshus, som ger un-
derlag för service, är viktiga delar av landsbygdsutvecklingen, oavsett var 
i kommunen tillskottet sker. Nya permanent- och fritidsboenden innebär 
att fler människor vistas i området vilket gör att underlaget för service 
ökar. I området finns en camping med servering samt inom en mil från 
platsen för bostadshuset ligger Hoting med utbyggd service.  
 
Kriteriet ”Enskilda permanent- och fritidsboenden i nära (200 meter) anslutning 
till redan befintlig bebyggelse, som därigenom bidrar till ett förbättrat serviceun-
derlag” bedöms som uppfyllt då det finns flera bostadshus inom 200 meter 
från det tilltänkta bostadshuset. Närheten till befintlig bebyggelse är posi-
tivt då bebyggelsen samlas och stora orörda strandområden kan bevaras. 
Tomtplatsavgränsingen lämnar ett område på ca 2700 m² med en fri pas-
sage på 25 meter från strandlinjen. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
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Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Strandskyddsdispens beviljas enligt miljöbalken 7 kap. 18 d §. 

2. Inga privatiserande åtgärder får utföras utanför tomtplatsavgränsning-
en. Bilaga 1. 

 
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet om dispens vann laga kraft. 

_____ 
 
 
Upplysningar 

Detta beslut att bevilja strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet göra en 
prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenlig med strand-
skyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas till er. 
 
Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
 

  

Justering (sign) 
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§ 88 Dnr 2014.1016 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brister upptäckta vid rutintillsyn - 
ej övertäckt slaktavfall 

Vid inspektion 2014-10-20 konstaterade miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Annika Berglund att slaktavfall från viltslakteri lämnats utan övertäck-
ning på xxxxxxxxxxxxxxxx anläggning för nedgrävning av slaktavfall på 
fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxx har tidigare i två beslut § D 
564/2007 och § D 610/2011 förelagts att täcka slaktavfall omedelbart i 
samband med att det töms i avfallsgropen.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämndens beslut 2007-09-05 § D 564 
Miljö- och byggnämndens beslut 2011-12-13 § D 610 
Bilder från inspektion 2014-10-20 
Inspektionsrapport daterad 2014-11-17 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-11-19 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet. Magnus Svensson föreslår att vitet sätts 
till 5000 kronor i beslutspunkt 1 och till 1000 kronor i punkterna 2 och 3. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att vid vite av 5 000 kronor förelägga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att senast inom 3 veckor från att beslu-
tet mottogs täcka över det animaliska avfall som finns på anläggningen 
för nedgrävning av animaliskt avfall på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx 
xx. Övertäckningen ska vara utformad på sådant sätt att vilda djur och 
fåglar inte kan komma åt avfallet.

2. Nämnden beslutar vidare att vid vite av 1 000 kronor förelägga xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att senast inom 4 veckor från att beslutet 
mottogs komma in med en skriftlig redovisning av vilka nya rutiner 
verksamheten ska följa för att säkra att animaliskt avfall från viltslakte-
riet förvaras, transporteras och grävs ned på sådant sätt att det hela ti-
den är oåtkomligt för vilda djur och fåglar.

3. Nämnden beslutar vidare att vid vite av 1 000 kronor förelägga xxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att senast inom 4 veckor från att beslutet 
mottogs komma in med en kopia på ett skriftligt egenkontrollprogram 
som visar på vilket sätt han förvissar sig om att verksamheten följer
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 miljöbalken och nämndens beslut § D 564/2007 och § D 610/2011. 

4. Paragrafen justeras omedelbart.

_____ 

Motivering 

Nedgrävning av animaliskt avfall regleras av miljöbalken och Statens 
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om befattning med animaliska 
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan 
sprida smittsamma sjukdomar till djur. Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska 
alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder och vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka at 
verksamheten medför olägenheter för människors hälsa eller miljön. xxxx 
xxxxxxxxxxx bedöms inte ha utfört de skyddsåtgärder och vidtagit de för-
siktighetsmått som miljöbalken kräver. 

Enligt miljöbalken 15 kap 30 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats 
som allmänheten har tillträde eller insyn till. Med nuvarande rutiner be-
döms verksamheten medföra nedskräpning. 

xxxxxxxxxxxxxxxx vilthanteringsanläggning är en godkänd livsmedelsan-
läggning och animaliskt avfall därifrån får därmed, enligt Statens Jord-
bruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8), endast grävas ned efter särskilt 
tillstånd och enligt anvisningar från kommunen. Eftersom xxxxxxx inte 
uppfyller villkoren i tillståndet och inte följer nämndens förelägganden 
bedöms verksamheten varken ha gällande tillstånd eller följa kommunens 
anvisningar. Ett vitesföreläggande är därför motiverat.  

Lagstöd 

Statens Jordbruksverks (SJVFS 2006:8) föreskrifter om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur 25 § och 27 §. 
Miljöbalken 2 kap 2 §, 3 § och 7 §, 15 kap 5a § och 30 § samt 26 kap 9 § och 
21 §. 

Upplysningar 

Huvudregeln för att ta hand om animaliskt avfall är att skicka det till en 
av Jordbruksverket godkänd anläggning för destruktion. För att få gräva 

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-12-04  25  
     

     
§ 88 (forts) Dnr 2014.1016 
 
ned avfallet krävs både tillstånd från Jordbruksverket och att nedgräv-
ningen sker enligt kommunens anvisningar. Om dessa förutsättningar 
inte uppfylls återstår att upphöra med nedgrävningen och i stället skicka 
avfallet för destruktion 
 
 
Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetsutövaren 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 89 Dnr 2014.0434 

xxxxxxxxx, ovårdade byggnader, föreläggande enligt plan- 
och bygglagen 

Miljö- och byggavdelningen har tagit emot klagomål på fastigheten xxxx 
xx. Klagomålen gäller sönderslagna fönster. 

Efter ett föreläggande daterat den 7 maj 2013 har fönstren spikats igen 
från insidan. Efter en inspektion på fastigheten den 18 september 2014 har 
miljö- och byggnämnden gjort bedömningen att fönsterutorna trots detta 
utgör en olycksrisk. Eftersom fönstren är igenspikade på insidan är de 
krossade rutorna fortfarande synliga/nåbara på utsidan. Detta gör att de 
krossade rutorna fortfarande är synlig på utsidan. Även glassplitter före-
kommer på marken. 

Inför nämndens sammanträde den 16 oktober 2014 fick xxxxxxxxxxxx till-
fälle att yttra sig över miljö- och byggavdelningens förslag till ett föreläg-
gande att spika igen fönstren. xxxx svarade då att fönstren skulle åtgärdas 
under oktober månad.  

Miljö- och byggavdelningen gjorde en inspektion den 10 november 2014 
och fann då att fönstren inte åtgärdats. Fastighetsägaren har getts tillfälle 
att yttra sig över aktuellt förslag till beslut men inget yttrande har kommit 
in. 

Beslutsunderlag 

Klagomål, 2014-05-08 
Bilder från besök på fastigheten, 2014-11-10 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-11-10 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Med stöd av 8 kap. 15 § och 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL), 
(2010:900), föreläggs fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx att: 

De krossade fönstren på båda byggnaderna ska spikas igen enligt 
nedan, och ska ha utförts senast 23 januari 2015 

• Skivorna ska placeras på utsidan och spikas/skruvas i föns-
ter/dörrkarm.

Vid fasadtäckning av trä kan infästning ske mot panel. 
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• Skivmaterialet får ej utgöras av fuktkänslig typ. 
 
• Spontad träpanel, formplywood, eller andra krysslimmande 

skivor är godtagbara. 
 
• Vid användande av träfiberskivor typ OSB eller k-plywood skall 

dessa målas eller på annat sätt fuktskyddas. 
 
• Minsta tjocklek på skivmaterialet 12 mm. 

 
_____ 
 
Motivering av beslutet 

Enligt plan- och bygglagen ska byggnaders yttre hållas i vårdat skick med 
en form och färg som är estetiskt tilltalande. Tomten ska skötas så att be-
tydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer 
och så att risken för olycksfall begränsas (8 kap. 15 § PBL). Enligt 11 kap.  
5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.   
 
Upplysningar 

Följs inte föreläggandet kommer ärendet åter att tas upp i miljö- och 
byggnämnden och då förenas med fast eller löpande vite tills åtgärdena 
enligt föreläggandet utförts. 
 
Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 
 
Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Fastighetsägaren 
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Rotnäset 1:29, yttrande över förslag till beslut för Midsom-
marfjällets Naturreservat  

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 juni 2014 lämnade 
nämnden ett yttrande till Länsstyrelsen i Jämtlands län över ett förslag till 
beslut för Midsommarfjällets Naturreservat. Länsstyrelsen beslutade i 
september 2014 att Midsommarfjällets naturreservat bildas. Länsstyrel-
sens diarienummer 511-1281-14. 
 
Yrkande 

Per-Ingvar Wennberg (s) yrkar att miljö- och byggavdelningen ska bevaka 
att nämndens remissvar gällande skoterleder inom Midsommarfjällets na-
turreservat ska beaktas. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att bevaka att kommunens  
remissvar gällande skoterleder beaktas i ett kommande tilläggsbeslut för 
Midsommarfjällets naturreservat. 
 
_____ 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av miljö- och byggchefen, planingenjören, 
byggnadsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsinspektörerna under 
tiden 2014-07-02 samt tiden 2014-10-06-2014-11-21. Bilaga 1. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
_____ 
 
 

  

Justering (sign) 
 



Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 91/2014
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT

Beslut Datum Sokbegrepp Dnr Rubrik
350 2014-07-02 STRÖMS-NÄSET 1:94 20140177 Startbesked för ombyggnad  av tankstation HB

539 2014-10-06 SILJEÅSEN 1:104 2014 0802 Startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal.

HB

540 2014-10-06 HILLSAND 1:84 2014 0812 Startabesked för installation av en eldstad 
och rökkanal

HB

541 2014-10-07 RÅDJURET 5 2014 0843 Startbesked för installation av eldstad HB
542 2014-10-07 HAREN 9 2014 0868 Startbeskedn för installation av eldstad HB

543 2014-10-07 LÖVVIK 1:44 2014 0870 Startbesked för installation av eldstad HB
544 2014-10-07 LÖVVIK 1:44 2014 0870 Startbesked för installation av eldstad HB
545 2014-10-07 GÅXSJÖ 7:1 2014 0914 Yttrande till Länsstyrelsen över en ansökan 

om vattenverksamhet
AB

546 2014-10-07 SILSJÖNÄS 1:49 2014 0815 Beslut att förbjuda användning av 
anläggningen. Ersätts av § D 579

AB

547 2014-10-08 LÖVBERGA 2:83 2014 0604 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
nedgrävning av latrin

JR

548 2014-10-08 ROTNÄSET 1:86 2014 0805 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
kompostering av latrin och matavfall

JR

549 2014-10-08 JUNSTERNÄSET 1:1 2014 0638 Beslut om timavgift JR
550 2014-10-08 VARGEN 2 2014 0826 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll ML

551 2014-10-08 GÄDDEDE 4:1 2011 0260 Slutbesked för nybyggnad av en 
personalbyggnad

HB

552 2014-10-08 EDE 5:31 2014 0888 Startbesked utfärdas HB
553 2014-10-08 VALLEN 4:8 2014 0733 Föreläggande om försiktighetsmått, 

mellanlagring av farligt avfall
JR

554 2014-10-08 JUNSTERNÄSET 1:1 2014 0765 Föreläggande om försiktighetsmått för 
miljöfarlig verksamhet, krossverk

EO

555 2014-10-09 GRELSGÅRD 2:24 2014 0898 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

556 2014-10-09 ÖRNEN 14 2014 0889 Bygglov beviljas för ändring av 
skyltanordning. Beslut om startbesked

JN

557 2014-10-09 BACKE 4:129 2014 0919 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

558 2014-10-09 HAMMERDAL 3:125 2014 0881 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning 

JR

559 2014-10-10 BACKE 29:21 2014 0921 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

560 2014-10-10 KYCKLINGVATTNET 1:52 2014 0897 Startbesked för installation av eldstad i ett 
enfamiljshus, två eldstäder

HB

561 2014-10-10 ÄSPNÄS 1:40 2014 0891 Bygglov för nybyggnad av en lagerbyggnad HB

562 2014-10-13 LIDSJÖBERG 1:36 2014 0828 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn EO



563 2014-10-13 GÄRDNÄS 2:14 2013 1102 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av enskilt avlopp för bad-, disk- 
och tvättvatten

AB

564 2014-10-14 BREDGÅRD 1:900 2014 0811 Bygglov beviljas. Beslut om startbesked JN
565 2014-10-15 STRÖMS-ÖN 1:51 2013 1030 Startbesked för nybyggnad av garage och 

carport
HB

566 2014-10-15 SIKÅS 3:75 2010 1060 Slutbevis för uppförande av mast och 
teknikbod

HB

567 2014-10-16 HILLSAND 1:95 2012 1089 Slutbesked för installation av eldstad HB
568 2014-10-16 LÖVVIK 1:120 2014 0562 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll ML

569 2014-10-21 STORA BLÅSJÖN 2:144 2014 0660 Startbesked för nybyggnad av förråd. HB
570 2014-10-21 STORNÄSET 1:30 2014 0699 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus. HB

571 2014-10-21 ÅSEN 4:24 2014 0855 Startbesked för byggande av en 
komplementbyggnad, Attefallshus

HB

572 2014-10-21 RISNÄSET 1:31 2014 0893 Bygglov för nybyggnad av ny teknikbod HB

573 2014-10-21 LORÅS 1:36 2014 0954 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

574 2014-10-22 JORM 1:263 2009 0570 Slutbevis för installation av en eldstad och 
rökkanal i en bastu

HB

575 2014-10-22 SILSJÖNÄS 1:52 2014 0943 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

577 2014-10-23 ÅSEN 8:10 2014 0137 Bygglov för tillbyggnad av industrihall HB
578 2014-10-23 HOTING 1:126 2014 0316 Beslut om att det för närvarande inte krävs 

några ytterligare åtgärder.
TH

579 2014-10-23 SILSJÖNÄS 1:49 2014 0815 Beslut om att upphäva beslut § D 546/2014 AB

580 2014-10-24 466 MOBIL 
LIVSMEDELSANL

2014 0652 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll ML

581 2014-10-24 BJÖRKEN 4 2014 0337 Startbesked för tillbyggnad HB
582 2014-10-24 GRÄVLINGEN 10 2014 0854 Bygglov för tillbyggnad av ett garage HB
583 2014-10-24 STRAND 2:71 2014 0345 Startbesked utfärdas för tillbyggnad HB
584 2014-10-27 TÅSJÖ 1:229 2014 0145 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll ML

585 2014-10-27 466 MOBIL 
LIVSMEDELSANL

2014 0947 Beslut om avgift för anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning

ML

586 2014-10-27 SOLBERG 1:29 2014 0894 Bygglov för nybyggnad av teknikbod HB
587 2014-10-27 GÄRDNÄS 2:14 2014 0930 Beslut: Cistern och manskapsbod flyttas 

senast 2014-11-30 m.m.
AB

588 2014-10-28 STORA BLÅSJÖN 2:292 2014 0236 Bygganmälan för installation av en eldstad 
och rökkanal

HB

589 2014-10-29 BJÖRKVATTNET 1:61 20110827 Slutbesked för ett fritidshus
590 2014-10-29 EDE 3:50 2014 0975 Beslut med försiktighetsmått vid 

nedgrävning
AB

591 2014-10-30 JORM 1:281 2012 1182 Bygganmälan för installation av en eldstad 
och rökkanal

HB

592 2014-10-30 SVANINGEN 1:25 2014 0895 Bygglov för nybyggnad av ny teknikbod HB



593 2014-10-30 STRÖMSUND 2:19 2014 0931 Startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal.

HB

594 2014-10-30 STRÖMS-NÄSET 1:217 2014 0834 Startbesked för nybyggnad av en 
campingstuga

HB

595 2014-10-31 HAMMERDAL 4:53 2014 0956 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

596 2014-11-03 GÄDDEDE 1:266 2014 0957 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

597 2014-11-03 KYCKLINGVATTNET 1:12 2010 0850 Slutbevis för installation av en eldstad i ett 
båthus/förråd

HB

598 2014-11-03 FRIGG 1 2014 0694 Startbesked för tillbyggnad av förråd. HB
599 2014-11-03 VALLEN 4:8 2014 0925 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn JR
600 2014-11-03 HOTING 2:242 2013 1191 Beslut om avgift för handläggning av 

anmälan om förorenad mark
TH

601 2014-11-04 ÄSPNÄS 1:40 2014 0963 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

602 2014-11-04 SJOUTNÄSET 1:6 2014 0995 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
nedgrävning

AB

603 2014-11-06 GÄRDNÄS 2:14 2014 1006 Beslut om ändring av årlig avgift för 
miljötillsyn

AB

604 2014-11-06 ÄSPNÄS 1:40 2014 1002 Beslut om ändring av årlig avgift för 
miljötillsyn

AB

605 2014-11-06 GÄRDNÄS 3:21 2014 1000 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn AB
606 2014-11-06 STRÖMS-ÖN 3:55 2009 0028 Slutbevis för installation av eldstad och 

rökkanal
HB

607 2014-11-07 UGGLAN 2 2014 0613 Startbesked för tillbyggnad av 
varumottagning på skola.

HB

608 2014-11-10 ÖJARN 4:6 2011 0634 Föreläggande om försiktighetsmått, 
nedgrävning av latrin

JR

609 2014-11-10 RINGVATTNET 1:61 2014 1014 Nedgrävning av kadaver godkänns AB
610 2014-11-10 HÄGGNÄSET 1:6 2014 0933 Bygglov och startbesked för nybyggnad av 

två transformatorkiosker
HB

611 2014-11-10 LAXEN 7 2010 0056 Inga ytterligare åtgärder krävs för 
förorenad mark

TH

612 2014-11-11 STORA BLÅSJÖN 2:151 2014 1041 Beslut om avgift för anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning

ML

613 2014-11-12 MASKROSEN 12 2014 0937 Rivningslov och startbesked för ett garage 
och förråd

HB

614 2014-11-12 GÅXSJÖ 1:37 2014 0940 Bygglov och startbesked för nybyggnad av 
fritidshus

HB

615 2014-11-12 STRÖMS-NÄSET 1:251 2014 0445 Startbesked för tillbyggnad av bostadshus 
och garage

HB

616 2014-11-13 BACKE 14:1 2014 0820 Startbeskedn för ändrad planlösning HB
617 2014-11-14 JUNSTERNÄSET 1:1 2014 0765 Beslut om debitering av timtid för 

handläggning av tillsynsärende
EO

618 2014-11-14 HÅKAFOT 1:25 2014 0948 Startbesked för installation av en eldstad i 
ett enfamiljshus

HB

619 2014-11-14 BREDGÅRD 1:596 2014 0955 Startbesked för installation av en eldstad 
och rökkanal

HB

620 2014-11-14 VÅGDALEN 1:32 2014 0798 Föreläggande om att flytta skrotbil JR



621 2014-11-14 VÅGDALEN 1:32 2014 0798 Föreläggande om att flytta skrotbil JR
622 2014-11-14 YMER 6 2014 0503 Föreläggande om att flytta fordonsvrak JR

623 2014-11-17 IDUN 1 2014 1090 Bygglov beviljas. Beslut om startbesked JN

624 2014-11-17 FYRÅS 5:19 2014 0990 Startbesked för installation av en eldstad i 
ett enfamiljshus

HB

625 2014-11-17 STRÖMS-NÄSET 1:121 2014 0994 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
altantak

HB

626 2014-11-20 JUNSTERNÄSET 1:1 2013 1207 Yttrande till Länsstyrelsen över en ansökan 
om miljöfarlig verksamhet, grus och 
moräntäkt

EO

627 2014-11-18 STRÖMS-NÄSET 1:94 2014 0794 Beslut om föreläggande att åtgärda 
avvikelser vid livsmedelanläggning

ML

628 2014-11-19 STRÖMSUND 3:3 2014 0932 Ansökan om rivningslov för demontering av 
cistern med utrustning

HB

629 2014-11-19 STRÖMSUND 2:26 2014 0980 Ansökan om bygglov för nybyggnad av  ett 
väderskydd för en pumpstation

HB

630 2014-11-20 HOTING 2:241 2014 1132 Beslut om avgift för anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning

ML

631 2014-11-20 KARBÄCKEN 1:114 2014 0988 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

632 2014-11-20 GÄRDE 3:31 2014 1082 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

634 2014-11-20 GÅXSJÖ 7:1 2014 1135 Beslut om avgift för anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning

ML

633 2014-11-20 BACKE 29:16 2014 1117 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

635 2014-11-20 GÅXSJÖ 7:1 2014 1136 Beslut om att efterge avgift för anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning

ML

636 2014-11-20 BACKE 3:36 2014 1017 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

637 2014-11-21 BACKE 3:110 2014 0423 Beslut om miljösanktionsavgift om 
1000 kr

JR

638 2014-11-21 VITKLÖVERN 1 2014 0991 Föreläggande om försiktighetsmått vid 
inrättande av värmepumpsanläggning

JR

639 2014-11-21 VÅGDALEN 1:140 2014 0429 Beslut om miljösanktionsavgift om 
1000 kr

JR

640 2014-11-21 STRÖMSVALLEN 3 2014 0427 Beslut om miljösanktionsavgift om 
1000 kr

JR

641 2014-11-21 HAMMERDALS 
PRÄSTBORD 1:4

2014 0425 Beslut om miljösanktionsavgift om 
1000 kr

JR
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§ 92 
 
Delgivningar 

1. . Länsstyrelsen beslut 2014-09-24, dnr 511-1281-14 för bildande av 
Midsommarfjällets naturreservat i Strömsunds kommun. 
 

2. Lantmäteriets har begärt samrådmed kommunen om en ansökan om 
avstyckning från Risede 1:2. Strömsunds kommun har ingen erinran. 
Dnr 2014.0972. 
 

3. Strömsunds kommuns revisorer har skickat Revisionsrapport – sjuk-
frånvaro och rehabilitering, till miljö- och byggnämnden för känne-
dom. Dnr 2014.0986. 
 

4. Mark- och miljödomstolens dom 2014-11-06, Mål nr M 387-14 med 
domslut i ansökan om tillstånd för ett befintligt microvattenkraftverk i 
drift i Sågbäcken. Dnr 2014.0294. 
 

5. Godkännande av lantmäteriförrättning. Strömsunds kommun god-
känner avstyckning från fastigheten Gärde 3:8. Lantmäteriet kan regi-
strera förrättningen omedelbart om samtliga som har rätt att över-
klaga godkänner förrättningen. Dnr 2014.1087.  

 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
_____ 
 

  

Justering (sign) 
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§ 93 
 
Information 

1 Therese Bjärstig, forskare vid Umeå universitet, informerade om ett på-
gående forskningsprojekt som heter Lokal samverkan i fjällens natur- 
och miljöresursförvaltning. Miljömålet Storslagen fjällmiljö ligger till 
grund för projektet som bekostas av Naturvårdsverket. Forskningen 
görs i de fyra fjäll-länen. 

 
2. Ärendegenomgång. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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