
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden    2014-03-20  Blad 1 (20) 

Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen 
Information 09:00 – 15:30 
Sammanträde 14:45 – 15:30 

Beslutande Lars Andreasson, (s), ordförande 
Rose-Marie Nordborg, (s) 
Ulf Sjölén, (s), tjg ers  
Magnus Svensson, (c)  
Marian Stranne, (m), ej § 21 

Övriga Mattias Lindgren, polis, § 24 
närvarande Göran Bergström, närpolischef, § 24 

Anders Bergman, miljö- och byggchef, § 15 
Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 16 
Annika Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 20 
David Johansson, planingenjör, §§ 17, 18 och 20 
Håkan Bredin, byggnadsinspektör, §§ 17 och 21 
Joakim Rönström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 19 
Anna-Karin Lindberg, sekreterare 

Utses att justera  Rose-Marie Nordborg 

Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 27 mars 2014 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 14 - 24 
Anna-Karin Lindberg 

Ordförande ......................................................................... 
Lars Andreasson 

Justerare ......................................................................... 
Rose-Marie Nordborg 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden §§ 14 - 24 

Sammanträdesdatum 2014-03-20 

Datum då anslag 2014-03-28 Datum då anslag      2014-04-22 
sätts upp tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift ............................................................. 
Anna-Karin Lindberg 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2014-03-20  2  
     

     
§ 14 
 
Ändring av föredragningslistan 

Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att ett extra ärende tas upp på föredragningslistan.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Under punkten 8 övriga frågor, tas frågan om möjligheten att delta i 
nämndssammanträden på distans upp. 
 
_____ 
 
  

Justering (sign) 
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§ 15  Dnr 2014.0148 007 
 
Revisionsrapport – Övergripande ansvarsutövande 2013 

Miljö- och byggchefen redovisade resultatet av den revisonsrapport som 
PWC upprättat och som gäller övergripande ansvarvarsutövande år 2013 
för Miljö- och byggnämnden. PWC redovisar områden där nämndens an-
svarsutövande är tillräckligt och förslag till utvecklingsområden.  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 16 Dnr 2014.0089 206 
 
Ändring av bilaga 2 i Miljö- och byggnämndens taxa på 
grund av ändrad lagstiftning 

Inklassning av miljöfarlig verksamhet i tillståndsplikt, anmälningsplikt 
och s.k. U-verksamhet regleras numer i miljöprövningsförordning 
(2013:251) där verksamheten anges med ett kapitel och efterföljande para-
graf. Tidigare angavs en verksamhetskod i en bilaga till förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Taxebilaga 2 har fått en ny kolumn med hänvisning till kapitel och para-
graf i miljöprövningsförordningen. Fyrås Trä och Impregnering AB har 
fått en ny prövningspunkt. Den nya punkten har förts in i taxan med 
oförändrad avgiftsnivå. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunförbundets förslag på taxa enligt miljöbalken. 
Strömsunds kommuns taxa för miljö- och byggnämndens verksamhets-
område, antagen av KF 2009-12-16. 
Förslag på ändrad taxebilaga 2 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2014-02-07 
 
Bedömning 

Taxeändringen är nödvändig för att följa den gällande lagstiftningen. 
 
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 beslutar att ändra taxebilaga 2. Bilaga 1. 
 
Enligt miljö-och byggnämndens taxa, 1 kap 12 §, får nämnden göra såd-
ana förändringar av taxan som är en direkt följd av lagändringar. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
KLF kansliet och hemsidan 

  

Justering (sign) 
 



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 16/2014 
  BILAGA 2 1 (22) 

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 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 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 
annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

forts 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 
kvadratmeter 

     FISKODLING M.M. 
3 kap  
1 § 

5.10 
 
5.10-1 
5.10-2 
5.10-3 

 
 

6 
8 
9 

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 
bearbetat 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 
kvadratmeter 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 
(totalt 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 
områdesbestämmelser, 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 
områdesbestämmelser, 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 
kalenderår, 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 
anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

Forts 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 
verksamheten 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 
anmälningspliktig 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 
hållbarhetsbehandling 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 
produkter 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 
kalenderår, 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 
kalenderår, 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 
kalenderår. 
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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 
livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk 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 
livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
2 

1 U Anläggning för framställning av högst 500 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk 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 
träprodukter 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 
träskyddsmedel, 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 
vakuumimpregnering 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 
kubikmeter 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 
kubikmeter 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 
kubikmeter 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 
kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- 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 mer än 100 000 
m3 fast mått per kalenderår. 
- 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 mer än 10 
000 m3 men högst 100 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- 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 mer än 1 000 m3 
men högst 10 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- 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 mer än 150 000 
m3 löst mått råvara per kalenderår. 
- 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 mer än 20 000 
m3 men högst 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
-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 mer än 3 000 m3 
men högst 20 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av pellets 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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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 
vatten.  
- 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 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, 
om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 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. 
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Forts 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. 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap  
1 § 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning 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 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig 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 
gummiblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
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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 
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C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
-mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar 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 
omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom 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 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar 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 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

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

 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår 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 
kalenderår, 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 
tungmetaller används. 

 26.5101-2 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 25 ton keramiska 
produkter 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. 
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forts 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 
kalenderår. 

     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 
områdesbestämmelser 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 
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

     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 
verksamheten 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 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 7 § MPF. 

 28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
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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 
verksamheten 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 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- 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 
metallbearbetningsmaskinerna 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 metallbearbetningsmaskin. 
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     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 
produkter, 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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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 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" 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, 
flexografi, 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 
cancer", "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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forts 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 
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 cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" 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 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     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 
påbörjas 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 
vindkraftverk 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 
vindkraftverket 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 

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

 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 
kalenderår, 
2. mer än 50 men färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. mer än 250 men färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, 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 
anmälningspliktig 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 
motorbränsle. 

 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande 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 
kalenderår 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 
kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

    LABORATORIER 
25 kap  
1 § 

  C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för kemiska eller 
biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 73.1001 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 
2 500 kvadratmeter. 

     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 
motsvarar 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 
personekvivalenter, 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 
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter. 

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

     AVFALL 
     Mellanlagring 
29 kap  
1 § 

90.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den 
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, 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 
behandlas. 
 



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 16/2014 
  BILAGA 2 18 (22) 

90.30-3 8 B - 1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för 
byggnads- 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 
totala 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 
bortskaffas 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 
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 

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 
produkter, 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 
hanterade 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 
hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
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 
hanterade avfallsmängden är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

 90.8001-2 1 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade 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 
anmälningspliktig 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, 
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta 
motordrivna 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, 
demontering 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. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

forts 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 
kalenderår. 
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 
kalenderår. 

     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, 
vattenområde 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 
anmälningspliktig 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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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

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 
avfall, 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 
uppgrävda 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 
uppställningstiden 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 
anmälningspliktig 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. 

  



 Bilaga 1 till miljö- och byggnämndens protokoll § 16/2014 
  BILAGA 2 22 (22) 

Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     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. 

 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 
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§ 17 Dnr 2013.0849 214 
 
Detaljplan för Stora Blåsjön 2:257, 2:259, 2:260 och 2:261 – be-
slut om samråd 

Detaljplanen syftar till att tillåta nybyggnation av flerbostadshus i som 
mest två våningar utöver suterrängplan. Fastigheterna ligger i Stora Blå-
sjön och är idag obebyggda men de omges av mindre fritidshus. Området 
är idag detaljplanelagt genom byggnadsplan över del av fastigheten Stora 
Blåsjön 2:25, 2:49 m.fl., fastställd den 10 oktober 1979. Byggnadsplanen 
tillåter fristående bostadshus i en våning.  
 
Den planerade bebyggelsen överensstämmer inte med gällande bygg-
nadsplan avseende husens utformning, byggnadsarea, antal lägenheter 
per fastighet samt antal huvudbyggnader per fastighet. 
 
Ett förslag till plankarta med planbestämmelser samt planbeskrivning har 
upprättats. Nämnden har nu att ta ställning till om planförslaget kan god-
tas, samt om förslaget kan sändas ut på samråd. 
 
Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2014-03-10 
Plankarta, 2014-03-10 
Behovsbedömning, 2014-02-12 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-03-07 
 
Yrkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget. 
 
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslaget sänds ut på samråd. 
 
3. Ingen betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med natur-

resurser bedöms uppkomma vid ett genomförande av detaljplanen. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

 
_____ 
 

  
Justering (sign) 
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§ 18 Dnr 2014.0120 

xxxxxxxxx, rivningslov för en skolmatsalsbyggnad 

Ansökan gäller rivning av en gammal skolbespisning i Backe. Byggnaden 
har varit aktuell för att byggnadsminnesförklaras två gånger, men frågan 
har fått avslag av Länsstyrelsen båda gångerna. Länsstyrelsen gjorde en 
större utredning i frågan under 2012. Utredningen kom fram till att bygg-
naden har ett betydande kulturhistoriskt värde då den är en representant 
för efterkrigstidens vardagliga, anonyma bebyggelse som speglar den of-
fentliga sektorns utbyggnad. Väggmålningen i matsalen är av särskilt kul-
turhistoriskt intresse. Byggnaden har dock stora behov av renovering och 
i dagsläget är den i relativt dåligt skick. Byggnaden har varit kallställd 
sedan hösten 2013. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bifogade handlingar 2014-02-25 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-18, dnr 432-3332-12. 
Länsstyrelsens beslut 2013-09-03, dnr 432-3332-12 
Sökandens yttrande 2014-03-05 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-03-05 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i en-
lighet med punkt 1 i miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Rivningslov beviljas, med stöd av 9 kap. 34 §, punkt 1, plan- och bygg-
lagen. Rivningsplanen godkänns.

2. Startbesked inges från dagen då lovet vunnit laga kraft.

3. Avgift för rivningslov: 2 400 kr.

4. Beslutet om rivningslov upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen lovet vunnit laga kraft.

_____ 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 18 (forts) Dnr 2014.0120 
 
Motiveringav beslut 

Skolbespisningen flyttade ut från byggnaden 2004 och sedan dess har 
byggnaden mestadels stått tom och oanvänd. Byggnaden har stora reno-
veringsbehov, är i dåligt skick och kommunen har ingen användning för 
byggnaden. 
 
Upplysningar 

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 
Delgivning av beslutet skickas till fastighetsansvarig hos markägaren 
Meddelande om beslutet skickas till angränsande fastigheter 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
 
 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 19 Dnr 2013.1150 

xxxxxxxxxxxxxxxx, klagomål på buller, schaktning, fordons-
tvätt m.m. - information 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Joakim Rönström informerar om på-
gående handläggning av ett ärende som innehåller flera klagomål. Kla-
gomålen berör både miljöbalken och plan- och bygglagens tillsynsområ-
den.  

_____ 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 20 Dnr 2011.1098 

xxxxxxxxxxxx, ovårdad tomt, nedskräpning och hantering av 
miljöfarligt avfall - vitesföreläggande 

Till miljö- och byggavdelningen inkom 2011-11-09 klagomål över att det 
på fastigheten förvarades farligt avfall, ett stort antal avställda fordon 
samt skrot och övrigt avfall. En inspektion gjordes 2011-12-15 och ägaren 
uppmanades att städa upp på fastigheten, vilket han lovade att göra.  

En ny inspektion gjordes 2013-08-22 och följdes 2013-10-03 av ett 
föreläggande i fem punkter att vidta åtgärder på fastigheten (Miljö- och 
byggnämndens protokoll § 85/2013). En inspektion 2013-11-18 visade att 
ingen förändring skett på fastigheten. Ytterligare en inspektion gjordes 
2014-01-21 som visade att punkt 1 i föreläggandet hade åtgärdats, medan 
punkt 2, 3 och 4 inte hade uppfyllts. Vid den senaste inspektionen hade 
tidsfristen för punkt 5 ännu inte löpt ut. 

Fastighetsägaren har kommit in med en skrivelse. Den redovisas för 
nämnden men föranleder ingen ändring i bedömningen av ärendet. 

Områdets känslighet och skyddsvärde 

Gården ligger mellan Storån och Lillån. Gårdsplanen är synlig från vägen 
till Västra Nyland. Avståndet från gårdsplanen till Storån är ca 200 m. En 
del av fordonen och avfallet lagras i omedelbar närhet till Lillån som 
mynnar i Storån som är en del av Ammerån – Storåns Natura 2000-
område. Ett av bevarandemålen för detta Natura 2000-område är att: 

”Älvens vattenkvalitet bibehålls så långt möjligt opåverkad av utsläpp av 
föroreningar från punktkällor som avlopp, industrier, täkter eller annan 
liknande verksamhet”. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämndens protokoll 2013-10-03, § 85 
Inspektionsrapport 2013-11-18 och 2014-01-21 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-03-07 
Fastighetsägarens yttrande 2014-03-17 

Kommunicering 

xxxxxxxxxxxxxx har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till be-
slut. En skrivelse med synpunkter har kommit in.  

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering
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§ 20 (forts) Dnr 2011.1098 

Bestämmelser inom miljöbalken och plan- och bygglagen som bedöms 
vara tillämpliga 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap., 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 15 kap. 1 §, 5a §, 30 §, 
26 kap. 9 §, 14 § och 21 §.  
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §, 11 kap. 37 §. 

Definitioner 

I nedanstående beslut har begreppen fordon respektive motorfordon 
samma betydelse som i lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §,
26 kap. 9 §, 26 kap. 14 § samt vid löpande vite av 2 000 kronor per må-
nad som föreläggandet inte är uppfyllt, förelägga xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx), att senast 2014-05-31 se till att samtliga motorfordon på 
fastigheten xxxxxxxxxxx som varit avställda mer än ett år och som inte 
har tömts på batterier, drivmedel, kylarvätska och oljor  
• förvaras på tät invallad yta som är skyddad mot nederbörd.

Kasserade batterier, drivmedel, kylarvätskor och oljor ska samlas upp 
och lämnas till kommunens återvinningscentral eller till annan verk-
samhetsutövare som uppfyller miljöbalkens krav för att ta emot sådant 
avfall. xxxxxxxxxxxxxx ska kunna redovisa var avfallet har lämnats. 

2. Nämnden förbjuder vidare, med stöd av plan- och bygglagen 8 kap.
15 § och 11 kap. 37 §, och vid löpande vite av 2 000 kronor per månad 
som föreläggandet inte är uppfyllt, xxxxxxxxxxxxxxx att efter 
2014-06-30 förvara mer än 20 avställda fordon utomhus på fastigheten  
xxxxxxxxxxxxxx. 

3. Nämnden beslutar vidare att upphäva punkt 5 i sitt tidigare beslut
2013-10-03, § 85, innebärande förbud att efter 2014-06-30 förvara mer än 
10 avställda fordon utomhus på fastigheten xxxxxxxxxxxx. 

4. Nämnden beslutar vidare, med stöd av miljöbalken 15 kap. 30 §,
26 kap. 9 §, 26 kap. 14 § samt plan- och bygglagen 8 kap. 15 § och 11 kap. 
37 §, att vid löpande vite av 1000 kronor per månad som föreläggandet 
inte är uppfyllt, förelägga xxxxxxxxxxxxxxx att senast 2014-06-30 städa 
bort bildelar, bilmotorer, bildäck, två skrotbilar, skotrar, en krossad 
hus-vagn, gräsklippare, farmartankar, oljefat, bräd- och trähögar, plast,  

Justering (sign) 

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering

annkar
Markering



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 11 
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ett nerrasat tak och löst utspritt metallskrot och annat avfall som förva-

ras utomhus på fastigheten xxxxxxxxx. Se bilaga 1-21, foton.

Bild 1 
Bildörrar, bildäck, metallrör och övrigt löst bråte på lastpallar ska anting-
en transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant 
avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 2 
Avgasrör till höger om den svarta bilen ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 3 
Bildäcken på släpet ska antingen transporteras till anläggning som enligt 
miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förva-
ras inomhus. 

Bild 4 
Två farmartankar, den gröna och den gråa, ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 5 
Lastpall, två rostiga hjul samt metallbråte ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 6 
Fyra farmartankar, lastpall samt metallbråte till höger och vänster i bild 
ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta 
emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 7 
Vitt rör på högen med trä i bildens mitt och den krossade husvagnen 
bakom den vita bilen ska antingen transporteras till anläggning som en-
ligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller 
förvaras inomhus. 

Bild 8 
Farmartank, avgasrör samt plåtbitar nere till höger i bild ska antingen 
transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant av-
fall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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Bild 9 
Farmartankar, bildäck, brandsläckare samt skotrar ska antingen transpor-
teras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, 
avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 10 
Farmartankar, bildäck, brandsläckare samt två metallrör ska antingen 
transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant av-
fall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 11 
Gräsklippare och bilmotor på lastpall ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 12 
Högen med trä och brädor samt presenningen ska antingen transporteras 
till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras 
till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 13 
Bråtet av varierande sort nedanför lastbilen ska antingen transporteras till 
anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till 
annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 14 
Högen med bråte; innehållandes bland annat en toalettstol, plasttak och 
metallrör, som skymtar mellan den vita husväggen och den blå stolpen 
till billiften, ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljö-
balken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras 
inomhus. 
 
Bild 15 
Bildelar på marken bakom släpet, lastpall, högen med brädor på lastbilens 
flak samt bråtet på marken under brädhögen, till höger i bild, ska anting-
en transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant 
avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 
 
Bild 16 
Högen med brädor och övrigt bråte ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 
 

Justering (sign) 
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Bild 17 
Bildäck, presenning, samt övrigt bråte av varierande sort till höger i bild 
ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta 
emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 18 
Högen med brädor, bilmotorn och övrigt metallbråte på lastpall samt den 
vita lådan i bakgrunden på höger sida ska antingen transporteras till an-
läggning som enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till an-
nan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 19 
Grå bil längst fram till vänster i bild samt vit bil längst bak till höger i bild 
ska transporteras till anläggning som enligt miljöbalken får ta emot så-
dant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras inomhus. 

Bild 20 
Nerrasat tak ska antingen transporteras till anläggning som enligt miljö-
balken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller förvaras 
inomhus. 

Bild 21 
Ställningen med järnrör, två stora skivor lutade mot trädet samt bråte av 
varierande sort på marken ska antingen transporteras till anläggning som 
enligt miljöbalken får ta emot sådant avfall, avyttras till annan ägare eller 
förvaras inomhus. 

5. Nämnden beslutar slutligen att upplysa om att all eldning av avfall i
kvittblivningssyfte strider mot miljöbalken. Vid misstanke om brott
mot miljöbalken är nämnden skyldig att åtalsanmäla.

Motivering av beslut 

Miljö- och byggnämnden förelade 2013-10-03 § 85 fastighetsägaren att alla 
avställda fordon som förvaras på fastigheten skulle ställas på underlag 
som absorberar petroleumprodukter, alternativt tömmas på miljöfarliga 
ämnen som batterier, drivmedel, kylarvätskor och oljor senast 2014-01-01. 
Eftersom nämndens föreläggande inte har efterlevts bedöms ett föreläg-
gande med vite vara nödvändigt. Nämnden har i det nya beslutet bedömt 
att absorberande underlag inte ger tillräckligt skydd under en längre tids 
uppställning av motorfordon som inte har tömts på batterier, drivmedel, 
kylarvätska och oljor. Detta förvaringsalternativ finns därför inte med i 

Justering (sign) 
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vitesföreläggandet. Fastighetsägaren bör ges tillräcklig tid för att uppfylla 
kraven i beslutet. Miljö- och byggnämnden anser därför att tiden för när 
åtgärderna ska vara klara ska sättas till 2014-05-31. 

Nämnden förelade vidare i ovannämnda beslut fastighetsägaren att  
senast 2013-11-15 städa bort metallskrot, gamla cisterner, bildäck, gräs-
klippare som inte används och annat avfall som förvaras utomhus på fas-
tigheten. I ett föreläggande med vite bör kraven på åtgärder preciseras väl 
så att det är otvetydigt vilka åtgärder som krävs av fastighetsägaren för 
att han ska kunna anses ha följt föreläggandet. Tiden för när åtgärden ska 
vara utförd sätts till 2014-06-30. 

Nämnden förbjöd slutligen i ovannämnda beslut, fastighetsägaren att 
förvara mer än 40 avställda fordon på fastigheten efter 2014-01-01 samt att 
efter 2014-06-30 förvara mer än 10 avställda fordon. Fastighetsägaren har 
inte följt beslutet i denna punkt. xxxxxxxxxxxxxx har anfört att han anser 
att en gräns på högst tio avställda fordon enligt punkt 5 i tidigare beslut 
är alltför låg. Miljö- och byggnämnden har bedömt att det med stöd av 
miljöbalken inte går att begränsa antalet fordon på en fastighet så länge 
fastighetsägaren har vidtagit de åtgärder som behövs för att förhindra att 
det uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. Nämnden be-
dömer däremot att det är möjligt att begränsa antalet med stöd av plan- 
och bygglagen, men att högst tio avställda fordon är en alltför hård be-
gränsning. Nämnden beslutar därför att högst 20 avställda fordon får fin-
nas på fastigheten efter 2014-06-30. Fastigheten bedöms inte som ovårdad 
när 20 avställda fordon står ordentligt uppradade och har ett välskött 
yttre. 

_____ 

Upplysningar 

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 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 21 Dnr 2013.0463 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bygganmälan för nybyggnad av 13 
vindkraftverk – beslut om byggsanktionsavgift 

En anmälan för uppförande av 13 vindkraftverk vid Ögonfägnaden 
vindpark har kommit in från SSV II AB. Parken är tillståndsprövad enligt 
miljöbalken, men är anmälningspliktig enligt 9 kap. 16 § plan- och bygg-
lagen (PBL) (SFS 2013:867). Byggnationerna har dock påbörjats utan start-
besked och utan kontrollansvarig med behörighet K. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Marian Stranne (m) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutsunderlag 

Anmälan med följebrev, 2013-05-06 
Planeringsunderlag, E2 Status & Planering, 2013-10-10 
Underlag inmätning och foton av13 st fundament, 2013-10-31 
Yttrande från SSV II AB vid begäran om förklaring, 2013-12-12 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2014-03-07 

Handläggarens bedömning 

I det delegationsbeslut som skickades ut 2013-11-27 meddelades att åt-
gärd inte får påbörjas innan kompletteringar inkommit. Det påtalades 
också att innan miljö- och byggnämnden kunde kalla till byggsamråd, 
måste skriftlig anmälan om kontrollansvarig lämnas till miljö- och bygg-
nämnden. Denna kontrollansvarige måste även vara certifierad enligt  
10 kap. 9 § PBL (SFS 2013:867).  

I SSV II AB yttrande angående kontrollansvarig anges som skäl till att cer-
tifiering saknas, att SP Citak har långa handläggningstider. Vid kontroll 
med SP Citak (2014-02-18) framkom att er kontrollansvarige fortfarande 
inte är certifierad då kompletteringar krävs. Detta innebär att byggnads-
nämnden inte kan fastställa den kontrollplan som ska användas och där-
med inte ännu har möjlighet att lämna startbesked. 10 kap. 24 § p.1 PBL, 
(2010:900). 

I SSV II AB plan: ”E2 Status & Planering” framgår tydligt att inga bygg-
lovspliktiga/anmälningspliktiga åtgärder vidtagits före 2013-07-01. Där-
med kan vi inte bifalla er begäran att byggsanktionsavgiften ska bedöm-
mas enligt lagen som gällde före detta datum. 

Justering (sign) 

annkar
Markering
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§ 21 (forts) Dnr 2013.0463 
 
I ert yttrande anger ni som skäl till att sanktionsavgift inte kan utgå, att 
SSV II ABs verk inte är lovpliktiga. Dock skall sanktionsavgifter utgå även 
för verk som endast är belagda med anmälningsplikt. (9 kap. 12 § plan- 
och byggförordningen (PBF) 2013:308). 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta om 
byggsanktionsavgift i enlighet med i miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Med stöd av 11 kap. 19 § PBL (SFS 2013:867) samt med stöd av 11 kap.  
51 §, 10 kap. 3 § och 11 kap. 5 § PBL (SFS 2013:867) samt 9 kap. 12 § p.7 
PBF (2013:308) påförs byggherren, Statkraft SCA Vind II AB (5569034829) 
en byggsanktionsavgift om 723 125 kronor. 
Avgiften ska betalas till Strömsunds Kommun inom två månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft. 
 
_____ 
 
Lagstöd 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8 – 10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 
plan- och byggförordningen (PBF) (2011:338). För vindkraftverk gäller  
9 kap. 12 § p.7, d.v.s. 2,5 prisbasbelopp/verk á 13 verk. (2013:308) 
 
Enligt PBF 9 kap. 3a§: Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av 
att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked, ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp 
som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden 
påbörjades  
1. Hade fått bygglov för ärendet, eller 
2. Hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. Förordning (2013:308) 
 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 17 

§ 21 (forts) Dnr 2013.0463 

Upplysningar 

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. Skrivelsen ska ha kommit in till Miljö- och 
byggnämnden inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

__ 

Prisbasbelopp för år 2013 är 44 500 kronor. 

Faktura på byggsanktionsavgiften skickas ut separat. 

Beslutsexpediering 
Byggherren 

Justering (sign) 
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§ 22

Extra ärende gällande deltagande i sammanträden på distans 

Det har kommit nya bestämmelser i kommunallagen (KL) från 1 februari 
2014 (2013:1053). 

Enligt 5 kap. 38a § KL blir det tillåtet för ledamöter att delta i kommun-
fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det 
och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta på distans i fullmäkti-
ges sammanträden, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske. 

Enligt 6 kap. 32 § KL ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning leda-
möter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på di-
stans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 38a § KL.  

Yrkande 

Lars Andreasson (s) yrkar att miljö- och byggnämnden ska föreslå att det 
ska bli möjligt för ledamöterna att delta på distans i nämndens samman-
träden. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska göra det 
möjligt för ledamöter att delta på distans i nämndssammanträden. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Justering (sign) 
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§ 23 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av miljö- och byggchefen, planingenjören, 
byggnadsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsinspektörerna under 
tiden 2014-01-22 till 2014-03-04. Bilaga 1. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
_____ 
 
 

  

Justering (sign) 
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§ 24 
 
Information  

1 Mattias Lindgren från polismyndigheten i Luleå informerade om poli-
sens arbete med miljöbrott. Den illegala avfallsekonomin är ett nytt 
brottsområde inom miljöbrott. Utmärkande för denna brottslighet är att 
den ofta är gränsöverskridande. 

 
2. Ärendegenomgång. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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