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Varför ska vi samverka? 

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya komplexa utmaningar. Sociala och 
miljömässiga utmaningar som inte längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den 
offentliga sektorn och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 
utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och 
aktivt civilsamhälle och de idéburna organisa
tionerna är viktiga aktörer i samhället.  

Det civila samhällets organisering är betydelse
fulla då de: 

• samlar människor utifrån sina 
intressen och skapar verksamhet som 
ger gemenskap och mening. 

• bidrar till bevarandet av demokratin, 
genom sin organisering och att göra 
olika röster hörda och 

• bidrar med positiva krafter och nya idéer 
i välfärden. 

Genom att bygga upp en hållbar struktur för samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn 
kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara på bästa sätt. Det är en förutsättning 
för att vi framgångsrikt ska kunna arbeta för en god samhällsutveckling med bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Borås och det tjänar vi alla på. 

Vad ska vi samarbeta kring? 

Borås vision beskriver den gemensamma framtidsbilden av ett 
hållbart Borås. En bild som formats utifrån vad medborg
are, civilsamhället, näringslivet, akademin och Borås Stad 
gemensamt vill. 

Invånare, idéburna organisationer och Borås Stad ska till
sammans arbeta för att nå visionen om ett ekologiskt, socialt, 
och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj
ligheter för alla. Centrala områden som lyfts av både idéburna 
organisationer och Borås Stad är demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. 

Alla som bor i Borås ska ha möjlighet att engagera sig utifrån sina intressen och ambitioner utan 
någon form av diskriminering. Alla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var i livet man är, 
vilken livssituation och bakgrund man har. Mångfald är en resurs som tas tillvara genom dialog med 
invånare. En annan form av mångfald är att ta tillvara idéburnas kvalitet som utförare i välfärden. 
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Hur ska vi samarbeta? 

Målet är att staden och de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varan
dra.  I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika förutsättningar 
och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på olika sätt och vi är olika stora vilket 
påverkar maktbalansen. 

Grunden i civilsamhället bygger på ideellt, frivilligt arbete i föreningar och andra organisationer, 
som trossamfund, studieförbund, sociala företag och stiftelser. Det finns också aktörer utan formell 
organisation, till exempel olika nätverk. Dessa organisationer har samhällsnytta och medlemsnytta 
som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. 
Samlingsnamnet för dessa i Borås är ”idéburna organisationer”. 

Kommunen har många olika uppdrag, som bestäms av ett flertal olika lagar som reglerar verksamheter. 
Inom vissa områden har staden självbestämmande och kan i detta åta sig uppgifter som den själv tycker 
är viktiga. Politiker väljs genom offentliga val vart fjärde år och de styr kommunen genom planer och 
beslut. Tjänstepersoner och andra anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas 
inriktning. De folkvalda politikerna beslutar om olika vad som ska göras, däribland fördelningen av 
pengar. Tjänstepersoner arbetar med hur verksamheten ska genomföras. 

För att bevara och stärka relationerna har vi identifierat det arbetssätt och det förhållningsätt vi 
behöver ha till varandra. För att uppnå en långsiktig samverkan har vi också identifierat gemensamma 
utvecklingsområden. 
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Vi tar perspektivet som en i cirkeln 

I samverkan behöver vi sätta den gemensamma utmaningen i centrum och ställa oss som en av flera 
aktörer i en cirkel. 

Genom detta perspektiv skapar vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar 
när vi samverkar. 

Bostads-
bolag 

Företag 

Tros-
samfund 

Studie-
förbund 

Invånare 

Föreningar 

Borås Stad 

Sociala 
rörelser, 
nätverk 

Den 
gemensamma 
utmaningen 

Delaktighet genom hela processen 

För att vi ska kunna samverka är det viktigt att alla känner sig delaktiga och har varit med och format 
det man ska lösa tillsammans. 

Figuren visar hur vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att identifiera, forma, 
hitta lösningar och genomföra lösningar på den gemensamma utmaningen. 

Identifiera 
och 

formulera 
tillsammans 

Hitta 
lösningar

 tillsammans 

Genomföra 
tillsammans 
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Gemensamma förhållningssätt 

Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar 

Idéburna behöver kunna bevara sin identitet och få vara självständiga och oberoende i mötet med 
Borås Stad. De idéburna ska kunna vara kritiskt granskande mot Borås Stad och samtidigt verka 
självständigt i förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer. 

Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar 

I och med att vi fungerar olika har vi också särskilda kvalitéer som vi bidrar med. Vi behöver ta tillvara 
kunskap och erfarenheter och lita på varandras förmågor. I samverkan avgör vi gemensamt vad som 
är kvalitet och hur uppföljning och utvärdering ska ske. 

Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter 

Vi behöver få förståelse för varandras organisering och uppdrag. Att vi är öppna och har insyn i 
varandras verksamhet skapar förståelse för varandra och bidrar till att stärka tilliten mellan varandra 
som är viktig om vi ska kunna samarbeta. 

Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog 

behövs förutsägbara villkor och former. 

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna 
organisationer är grundläggande för att vi ska kunna 
arbeta tillsammans. För en god dialog krävs kun
skap, engagemang och förståelse för varandras 
uppgift, villkor och förutsättningar. 

Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tas 
tillvara. En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idé
burna organisationer som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet 
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Gemensamma utvecklingsområden 

För att uppnå en långsiktig samverkan har vi identifierat utvecklingsområden. 

Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser 

För att kunna samverka behöver man både från kommunens håll och idéburna organisationer få 
komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbete. Borås Stads nämnder och förvaltningar behöver 
utveckla arbetssätt för att säkerställa att idéburna organisationer involveras i de planeringsprocesser 
när fler aktörer behövs för att beskriva problemet och kunna lösa det. 

Det finns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och kan utveckla 
samverkan 

För att bevara goda relationer och att möjliggöra samverkan behövs återkommande forum där vi möts 
kring gemensamma intresseområden. Vi har övergripande dialoger och gemensamma utbildningar 
där vi lär om varandra och följer aktuell forskning om metoder och modeller. 

Borås Stad och idéburna organisatio
ner ska fortsatt utveckla samarbeten 
i de lokala nätverken i bostads
områden och ortsråden i de fyra 
serviceorterna med omnejd. 

Ett övergripande samråd med lika 
många representanter för både 
staden och de idéburna ansvarar 
för att bjuda in till utbildningar, 
dialoger, visa på goda exempel för att 
öka kunskap och förståelse för varandra 
och inspirera till samverkan. 

Det finns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion 

Idéburna organisationer har en viktig roll i att lyfta olika gruppers röster och kritiskt granska kommu
nen. Det är viktigt att de idéburna organisationerna fortsatt får komma till tals i olika referensgrupper 
i sakfrågor, medborgarråd och som remissinstanser. 

Vi skriver samverkansavtal 

Genom att formalisera arbetet genom samverkansavtal, såsom exempelvis IOP, skapas goda förutsätt
ningar för att lyckas med samverkan. I avtalen tydliggörs våra olika roller, hur vi gemensamt följer 
det och hur vi ska använda våra resurser i syfte att nå målet. 

Idéburna gemensamma organisering 

Villkoren och förutsättningarna för att kunna samverka med staden varierar stort mellan stora och 
små föreningar. För att de mindre föreningarna ska kunna vara med behövs gemensam organisering. 
Borås Stad behöver stödja med organisatoriska resurser för att möjliggöra gemensam organisering 
dem emellan. 
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Uppföljning 

Genom gemensam uppföljning skapas förståelse för varandra och vi säkerställer att samverkan fungerar 
och att det gemensamma arbetet går framåt. 

Det behövs och en återkommande dialog kring hur samverkan fungerar mellan aktörer i konkreta 
samarbeten. En viktig del är hur idéburnas organisationer har kunna bevara sin identitet och själv
ständighet. Hur man tagit tillvara på varandras kvaliteter och visat öppenhet och insyn. 

Denna övergripande Överenskommelse utvärderas vart annat år enligt följande. 

Områden att följa upp centralt Ansvarig Vilka följs upp? 

Vilka arbetssätt använder nämnder och 
förvaltningar för att säkerställa att idéburna 
organisationer involveras i de planerings
processerna? 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Upplevelsen från idéburna organisationer 
kring: 

• Om man blivit involverad tidigt i 
processer? 

• Om de kunna bevara sin identitet och 
få vara självständiga och oberoende i 
mötet med Borås Stad. 

• Om Borås Stad tagit tillvara på deras 
kvalité när vi samarbetet. 

• Om Borås Stad varit öppna och har gett 
insyn i sin verksamhet. 

Samrådet för 
Överenskommelsen 

Idéburna organisa-
tioner som 
anslutit sig till 
Överenskommelsen. 

Idéburna organisa-
tioner som är med 
i återkommande 
nätverk och råd. 

Antal samverkansavtal och IOP:er? Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Vilka forum har funnits för att bevara 
idéburnas röstbärande funktion 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Vilka återkommande forum finns där Borås 
Stad och idéburna organisationer möts för att 
skapa relationer och utveckla samarbete  

Samrådet för 
Överenskommelsen 

Nämnder/bolag 

Idéburna som 
är anslutna till 
Överenskommen 

Hur sker samverkan mellan idéburna 
organisationer 

Idéburna 
organisationer 
i Samrådet för 
Överenskommelsen 

Idéburna 
organisationer 

Hur stöds idéburnas gemensamma 
organisering 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Gemensamma kunskapshöjande insatser. Samrådet för 
Överenskommelsen 

Samrådet för 
Överenskommelsen 

7 



Studie-
förbunden 
i Borås 



 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

    

  
   

 
  
   

 
  

 
 

 
 

Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(9) 
Datum 

2021-09-20 
Dnr  
50-2021-00120 

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Ansökan  om serveringstillstånd  –  Gula Torget  vid  Borås  
Arena  

Förslag till beslut 

- Miljö –och konsumentnämnden beviljar 
tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker på Gula Torget vid Borås Arena, Ålgårdsvägen, 
Borås, till och med 2022-12-31. 

- Miljö- och konsumentnämnden bestämmer serveringstiden till kl. 11.00-23.00. 

- Som villkor meddelas att servering endast får ske i samband med att Elfsborg 
spelar hemmamatch inom Borås Arena avseende seriespel, Svenska Cupen 
och tävlingsmatcher. 

- Som villkor meddelas att minst två av Polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter ska tjänstgöra i serveringsområdet under hela den tid som 
servering bedrivs fram till dess att samtliga gäster lämnat serveringsområdet. 

Lagstöd  
Beslutet fattas med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622) samt och 2 § fjärde punkten lag 
(1980:578) om ordningsvakter 

Sammanfattning 
 har ansökt om tillstånd att året runt  till 

allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och  andra jästa alkoholdrycker på  
supportertorget Gula Torget vid Borås Arena, Ålgårdsvägen,  Borås mellan kl. 11.00-
23.00 i samband med att  Elfsborg spelar hemmamatch inom Borås Arena avseende 
seriespel, Svenska Cupen och  tävlingsmatcher.  

Kraven i alkohollagen bedöms uppfyllda för att bevilja ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och den sökta serveringstiden kan beviljas. 

Gula Torget är ett nytt serveringsställe som riktar sig till allmänheten i samband med 
Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena. Något liknande har inte funnits i Borås 
Stad tidigare och arrangemangen är under uppbyggnad. Hur serveringen kommer att 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2021-09-20 50-2021-00120 

fungera och om det skulle kunna leda till olägenheter är något ovisst. 
Polismyndigheten har i sitt remissvar uppgett att risken för olägenheter bedöms öka 
med serveringstillstånd. Med hänsyn till detta finns det särskilda skäl att begränsa 
serveringstillståndets giltighet för att kunna utvärdera serveringsverksamheten. En 
lämplig tid för att få en rättvisande bild är drygt ett år. 

Av Borås Stads riktlinjer framgår att för serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska 
verksamheten vara inriktad på matservering. Gula Torgets verksamhet är inriktad på 
detta och något hinder för serveringstillstånd finns därmed inte i denna del. Med 
anledning av den restriktivitet och återhållsamhet som är beslutad i riktlinjerna till 
skydd för barn och ungdomar, men också kopplat till idrott, är det motiverat att 
besluta om villkor för när servering av alkoholdrycker får ske, för att skydda barn och 
ungdomar från att bli exponerade för konsumtion av alkoholdrycker i samband med 
idrottsutövning och vid arrangemang som främst riktar sig till barn och unga. Det är 
därför angeläget att serveringstillståndet villkoras med att servering av alkoholdrycker 
bara får ske i samband med att Elfsborg spelar hemmamatch inom Borås Arena 
avseende seriespel, Svenska Cupen och tävlingsmatcher. Ett sådant villkor står i 
överensstämmelse med Borås Stads riktlinjer och den dispositionsrätt bolaget har till 
serveringsstället. 

Utredningen visar att det utifrån angiven verksamhet och tider för serveringstillstånd 
finns behov av ordningsvakter. Polismyndighetens bedömning är att minst två 
ordningsvakter utöver de som villkoras för de offentliga tillställningarna behövs. 
Detta ska därför beslutas som villkor. 
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Kommunicering 
Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Johanna Bäckström 
Tf. avdelningschef 

Bilagor till beslut  
Tillståndsbevis och ritning 
Hur man överklagar 

Beslut skickas till  
Sökanden (Vocatus Group AB, Österlånggatan 33, 503 31 Borås) 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(10) 
Datum Dnr  

2021-3023  2021-09-13 

Johanna Bäckström, 033-353012 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Svar  till  initiativärende  avseende  jämförelse  med  andra 
kommuners  tillståndsverksamhet  

Förslag  till  beslut   

Miljö- och konsumentnämnden förklarar initiativärendet som avslutat. 

Sammanfattning   
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att jämföra 4-5 taxor avseende 
serveringstillstånd inklusive hur stor andel av kommunernas tillståndsverksamheter 
som skattefinansieras. 

Kommunernas taxor skiljer sig i stor utsträckning och en jämförelse mellan endast 
fem kommuner gav en skev bild. För att få fram en mer rättvis jämförelse utökades 
därför antalet kommuner till 23 stycken. För att ge en bättre helhetsbild har också 
taxorna för folköl, tobak och receptfria läkemedel tagits med i jämförelsen. 

Jämförelsen framgår genom tabeller i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning   
Miljöförvaltningen fick i uppdrag, den 26 januari 2021 av Miljö- och 
konsumentnämnden, att göra en fördjupad analys av 4-5 kommuners svar i rapporten 
”Rapport – Serverings-tillstånd”, inklusive deras ekonomi. 

På presidiet i maj 2021 bad förvaltningen om att detta uppdrag skulle preciseras. 
Uppdraget preciserades till att nämnden önskade en jämförelse av kommunernas 
taxor inklusive hur stor andel av verksamheterna som skattefinansierades. 

En jämförelse har tagits fram och redovisas i bilaga 1. Förvaltningen har på eget 
initiativ jämfört 23 kommuner istället för de 4-5 som uppdraget avsåg. Anledningen 
till detta är att förvaltningen upptäckte att kommunernas taxor skiljer sig i stor 
utsträckning och en jämförelse mellan endast fem kommuner gav en skev bild. För att 
få en mer rättvis jämförelse utökades därför antalet kommuner. För att ge en bättre 
helhetsbild har också taxorna för folköl, tobak och receptfria läkemedel tagits med i 
jämförelsen. 

De kommuner vars taxor har jämförts är: Borås, Nacka, Huddinge, Halmstad,
Karlstad, Malmö, Örebro, Södertälje, Sundsvall, Göteborg, Södertörn, Mark, 

Miljöförvaltningen 
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      Tabell 1 - Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd 

 
          

                 
           

            
          

 
          Tabell 2 - Ansökningsavgift tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 
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2(10) 
Datum Dnr 
2021-09-13 2021-3023 

Västerås, Luleå, Kungsbacka, Stockholm, Jönköping, Eskilstuna, Linköping, Uppsala, 
Norrköping, Helsingborg och Gävle. 

Inom ramen för uppdraget så har förvaltningen valt ut de vanligaste taxeposterna och 
jämfört dessa. Vissa kommuner kan därmed ha andra poster i sin taxa som inte 
redovisas i tabellerna i bilaga 1. 

Siffrorna är hämtade från kommunernas hemsidor i juni 2021 och från deras 
publicerade taxor. Om någon kommun inte håller sin hemsida eller publicerade taxa 
uppdaterad kan det således finnas fel i tabellerna i bilaga 1. Stockholms Stads siffror 
är inhämtade genom mailkontakt då deras hemsida saknat denna information. 

Vissa taxor höjs årligen enligt PKV. Om de nya siffrorna inte framgår av den 
publicerade taxan eller på hemsidan så har inte någon manuell uppräkning gjorts när 
siffrorna fördes in i tabellerna. Taxorna kan därmed vara något högre i praktiken än 
vad som framgår av tabellerna. 

Den kommun som har möjlighet att ta ut högst avgift står först i tabellen. Därefter 
står de i fallande ordning. Borås Stad är gulmarkerad för att möjliggöra enklare 
överblick. Där ett medelvärde och medianvärde är möjligt att räkna fram så framgår 
det längst ner i tabellen. Om kommentar till tabellen har behövts så framgår 
kommentarerna direkt efter tabellen. 

Taxorna i de olika kommunerna skiljer sig i stor utsträckning. Det är därför svårt att 
göra en rättvis överblick. Detta bör läsaren ha med sig när siffrorna studeras. Det kan 
skilja sig vad som ingår i de olika avgifterna. Vissa kommuner saknar också vissa 
avgiftsposter. Om de har valt att inte ta ut en avgift för de posterna eller om de tar ut 
en timavgift för ”övrig handläggning” framgår inte alltid. 

Tabellerna visar vilka avgifter kommunerna tar ut i normala fall. De flesta kommuner 
har valt att slopa vissa avgifter under pandemin. Detta har inte beaktats i tabellerna. 

Avslutningsvis har förvaltningen kontaktat samtliga kommuner via mail och ställt 
frågan hur stor del av deras verksamhet som är avgiftsfinansierad respektive 
skattefinansierad. Mailet har riktat sig till förvaltningarnas ekonomer. När denna 
tjänsteskrivelse upprättas har X kommuner svarat. Svaren redovisas under rubriken 
”Skattefinansiering/avgiftsfinansiering”. 

Miljöförvaltningens  bedömning   
Miljöförvaltningen gör nedan en sammanfattning av vad tabellerna i bilaga 1 visar och 
redovisar vissa upptäckter som gjorts när taxorna jämförts. 

Samtliga kommuner tar ut en ansökningsavgift för stadigvarande tillstånd. Avgiften 
varierar från 7924 kr till 17 500 kr. Exakt vad som ingår i avgiften kan dock variera 
från kommun till kommun. Ibland ingår exempelvis kostnaden för kunskapsprov och 
ibland inte. Borås ligger näst högst i tabellen. Medelvärdet för ansökningsavgiften är 
ca 11 600 kr och medianvärdet 11 800 kr. 



 
 

 
 

 
 

 

 

            
             

                
                  
               
                

    
 

             
             
   

 
             

               
            

             
              

 
              

               
   

 
           Tabell 3 - Ansökningsavgift tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 

 
            

               
               
               

              
                 

      
 

             Tabell 4 - Avgift för anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 
 

             
               

             
                

               
 

        Tabell 5 - Avgift för ändringar i serveringstillstånd 
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Samtliga kommuner tar ut en ansökningsavgift för tillfälliga tillstånd för servering till 
allmänheten. Avgiften är svår att jämföra då många kommuner tar ut en grundavgift 
och sedan en extra avgift för varje dag som tillståndet avser. Borås tar endast ut en 
fast avgift på 7 500 kr. Det kan således verka som att Borås ligger högt i tabellen men 
det kan snabbt bli dyrare i andra kommuner om man ansöker om ett tillfälligt tillstånd
som ska gälla mer än en dag. Även hur många personer som ska serveras kan påverka 
avgiften i vissa kommuner. 

Vissa kommuner har en maxgräns hur hög avgiften kan bli. Maxgränsen ligger oftast 
vid vad det hade kostat att ansöka om ett stadigvarande tillstånd. Andra kommuner 
har ingen maxgräns. 

Det är vanligt att tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften vid denna typ att 
tillstånd. Borås är en av de kommunerna som valt att ha det upplägget. Om en 
kommun inte har detta upplägg kan det därmed tillkomma ytterligare avgifter för 
tillsyn som inte framgår av tabellen. Precis som när det gäller ansökningsavgiften för 
stadigvarande tillstånd så kan det alltså skilja sig vad som ingår i ansökningsavgiften. 

Några få kommuner har även en post i taxan som heter ”tillfälligt tillstånd till 
allmänheten i obetydlig omfattning”. För detta tas en lägre summa ut. Borås är en av 
dessa kommuner. 

Samtliga kommuner tar ut en ansökningsavgift för tillfälliga tillstånd för servering till
slutet sällskap. Även här tar flera kommuner ut en grundavgift för dag 1 och därefter 
en extra avgift för varje extra dag som tillståndet avser. När kommuner har ett spann 
så beror avgiften på antal tillfällen och antal personer som huvudregel. Borås tar ut en 
fast ansökningsavgift på 1200 kr och ligger därmed i mitten av tabellen. Om man 
räknar med den faktorn att Borås inte tar ut någon extra avgift per dag så har Borås 
en av de lägre avgifterna. 

Hälften av de undersökta kommunerna har inte denna post i sin taxa. Vissa 
kommuner kan ha valt att skattefinansiera denna del. Andra har möjlighet att ta ut en 
timavgift för ”övrig handläggning” vilket detta skulle kunna utgöra. Av de som har 
med denna post i sin taxa varierar avgiften från 300 kr till 1280 kr. Medelvärdet ligger 
på 684 kr vilket är nära den avgift Borås tar ut på 700 kr. 

Det finns många typer av ändringar i serveringstillstånd exempelvis ändring av 
personer med betydande inflytande, ändring av serveringstider och ändring av 
serveringsyta. Borås tar ut en fast avgift om 5 000 kr för ändringar. Flera kommuner 
har olika avgifter beroende på vilken typ av ändring det rör sig om och hur stora 
förändringar det rör sig om. Vissa kommuner tar ut samma avgift som för nyansökan 
om stadigvarande tillstånd om det avser stora ändringar gällande ägarförhållandena. 
Att de gör detta är förståeligt eftersom prövningen då blir mycket omfattande och 
liknar den som görs vid nyansökan. 



 
 

 
 

 
 

 

 

           
           

 
         Tabell 6 - Avgift för tillfällig ändring av serveringstillstånd 

 
              

           
            
            
                

    
 

      Tabell 7 - Avgift för kunskapsprov
              

                  
             

       
 

     Tabell 8 - Fast årsavgift
            
           

           
           
                

      
 

       Tabell 9 - Spann för rörlig avgift
            

                
             

             
    

 
             
            

            
            

         
             

     
 

          
            

             
               

                   
    

 
             Tabell 10 – Lägsta årsavgift en verksamhet kan få (fast + rörlig avgift)
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Någon taxepost för ändringar har inte hittats för Uppsala kommun. Övriga 
kommuner i jämförelsen tar ut avgift för ändringar i serveringstillstånd. 

19 kommuner tar ut en särskild avgift för tillfälliga ändringar. Denna avgift är generellt 
lägre än för permanenta ändringar. Resterande kommuner saknar dock denna post 
vilket gör att miljöförvaltningen gör bedömningen att dessa kommuner tar ut samma 
avgift som vid permanenta ändringar, vilket generellt sätt innebär en högre avgift. 
Borås är en av de kommuner som tar ut lägst avgift (1200 kr). Medelvärdet ligger på 
ca 1600 kr. 

Avgift för kunskapsprov varierar från 600 kr till 2018 kr. Medelvärdet hamnar på ca 
1400 kr och medianen på 1500 kr. Borås är en av de kommunerna som tar ut 1500 kr 
för kunskapsprov och ligger därmed i mitten av spannet. För Uppsala och Stockholm 
saknas uppgifter om avgift för kunskapsprov. 

Årsavgifterna baseras på fasta avgifter och en rörlig del. Denna tabell visar 
kommunernas fasta avgifter. I flera kommuner varierar den fasta avgiften beroende 
på flera faktorer, exempelvis på serveringstid och om verksamheten har en 
uteservering. Verksamhetsutövarna får helt enkelt en tilläggsavgift om de har en 
uteservering eller om de har öppet sent på kvällarna. Borås har en fast avgift på 5000 
kr och inga sådana tilläggsavgifter. 

Samtliga kommuner har en rörlig del som påverkar årsavgiften. I vissa kommuner 
baseras denna del på hur många liter alkohol som säljs och i andra på den ekonomiska 
omsättningen för alkohol. Eskilstuna skiljer sig från de andra kommunerna. De har en 
riskbaserad taxa där den rörliga delen baseras på hur många tillsynsbesök per år 
verksamheten bedöms behöva. 

Borås är en av de kommunerna som baserar den rörliga delen på omsättningen. 
Gävle, Helsingborg, Uppsala och Jönköping baserar den rörliga delen på antal sålda 
liter. Fördelen med detta sätt är att verksamhetsutövarens avgift baseras på hur 
mycket alkohol de säljer och avgiften blir inte högre för att verksamhetsutövaren 
säljer dyra alkoholdrycker. För verksamhetsutövare som säljer större mängder 
alkoholdrycker till billigare pris skulle dock den rörliga avgiften öka om Borås gick 
över till detta sätt. 

Tabellen visar kommunernas lägsta respektive högsta avgift som verksamheterna kan 
få betala för den rörliga delen av årsavgiften. Den lägsta avgiften en 
verksamhetsutövare kan få betala för den rörliga delen varierar i kommunerna från 0 
kr till 6 100 kr. Den högsta avgiften en verksamhetsutövare kan få betala för den 
rörliga delen varierar från 14 000 kr till 49 675 kr. Borås har ett spann från 0 kr till 
35 000 kr. 

Tabellen visar den absolut lägsta årsavgiften som en verksamhetsutövare kan få i 
respektive kommun efter det att den fasta och den rörliga avgiften slagits samman. 
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Den lägsta avgiften en verksamhetsutövare kan få i Borås är 5 000 kr. I jämförelsen 
med de andra kommunerna är medelvärdet för lägsta avgift 4 725 kr. 

I flera kommuner krävs dock att verksamhetsutövaren inte haft någon försäljning av
alkohol under året innan för att hamna på den här summan. Även små företag med 
låg försäljning kan därmed ha en högre avgift än den som anges i tabellen. Borås är en 
av de kommunerna. Borås tar ut en fast avgift på 5 000 kr. Om en verksamhet har en 
årsomsättning på under 800 000 kr tas därutöver ut en avgift som motsvarar 3 % av 
årsomsättningen. 

Från Borås Stads nuvarande taxa: 

Rörlig avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker inkl. moms 

upp till 800 000 kr/år 3 % av årsomsättning 
800 001 ‐ 2 000 000 kr/år 25 000 kr/år 
2 000 001 ‐ 5 000 000 kr/år 27 500 kr/år 
5 000 001 ‐ 10 000 000 kr/år 30 000 kr/år 
10 000 01 – 15 000 000 kr/år 32 500 kr/år 
15 000 001 – 35 000 kr/år 

Flera kommuner har ett liknande upplägg. Andra har kommuner delat in årsavgiften i 
spann även under 800 000 kr. 

Nedan visas ett exempel på hur hög avgiften blir för en verksamhetsutövare med låg 
omsättning. I detta exempel finns endast de kommuner med som baserar sin rörliga 
del på årsomsättning och inte på volym eftersom de inte kan jämföras på detta sätt. 

För en verksamhetsutövare med en omsättning på 100 001 kr är avgiften följande: 

Kommun Rörlig del Kommun Rörlig + fast 
Västerås 10 4000 kr Västerås 10 400 – 20 350 kr 
Södertälje 8 000 kr Malmö 8 800 – 16 300 kr 
Örebro 7 500 kr Södertälje 12 100 – 14 200 kr 
Södertörn 6 400 kr Stockholm 4 000 – 14 000 kr 
Karlstad 5 400 kr Göteborg 4 800 – 12 300 kr 
Malmö 4 400 kr Örebro 10 500 - 12 000 kr 
Nacka 4 000 kr Södertörn 10 240 kr 
Linköping 4 000 kr Nacka 8 000 – 9 000 kr 
Halmstad 3 638 kr Karlstad 6 700 - 8 500 kr 
Mark 3 500 kr Borås 8 000 kr 
Kungsbacka 3 423 kr Halmstad 5 638 – 7 638 kr 
Luleå 3 396 kr Linköping 7 000 kr 
Borås 3 000 kr Mark 6 869 kr 
Huddinge 3 000 kr Kungsbacka 6 581 kr 
Göteborg 2 100 kr Huddinge 5 500 kr 
Sundsvall 2 054 kr Luleå 5 094 kr 
Stockholm 2 000 kr Sundsvall 3 854 kr 
Norrköping 1 020 kr Norrköping 3 100 kr 



 
 

 
 

 
 

 

 

             Tabell 11 – Högsta årsavgift en verksamhet kan få (fast + rörlig avgift)
            

              
             

                
            

  
 

             
             

               
              

               
                
            

      
 

    
    

 

        
        

        
        

        
        

        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        

 
             
          

              
             

              
 
                

      
 

     Tabell 12 - Årsavgift Folköl 
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Tabellen visar den absolut högsta årsavgiften som en verksamhetsutövare kan få i 
respektive kommun efter det att den fasta och den rörliga avgiften slagits samman. I 
jämförelsen med de andra kommunerna är medelvärdet för högsta avgift 31 233 kr. 
Den högsta avgiften en verksamhetsutövare kan få i Borås är 40 000 kr. I Borås gäller 
detta för en verksamhetsutövare som har en årsomsättning på över 15 miljoner 
kronor. 

Hur stor omsättningen måste vara för att man ska nå de olika kommunernas
maxgräns skiljer sig från kommun till kommun. Även de kommuner, som baserar den
rörliga del på hur många liter alkohol som sålts, har en maxgräns. Även för dem 
skiljer det sig var gränsen går. I nedanstående tabell radas endast de kommuner upp 
som baserar sin rörliga del på årsomsättning och inte på volym eftersom de inte kan 
jämföras på detta sätt. Tabellen är tänkt att ge en överblick hur olika det ser ut 
gällande vid vilken omsättning som maxgränsen aktualiseras. Det skiljer sig från 1 
miljon till 26 miljoner kronor. 

Kommun Vilken omsättning krävs 
för att få maxavgiften? 

Maxavgift 

Malmö Över 26 miljoner kr 49 800 kr 
Karlstad Över 21 miljoner kr 35 300 kr 
Luleå Över 16 miljoner kr 28 862 kr 
Borås Över 15 miljoner kr 40 000 kr 
Stockholm Över 15 miljoner kr 30 000 kr 
Kungsbacka Över 12 miljoner kr 29 401 kr 
Göteborg Över 10 miljoner kr 25 200 kr 
Halmstad Över 10 miljoner kr 21 325 kr 
Linköping Över 10 miljoner kr 20 000 kr 
Västerås Över 9 miljoner kr 49 675 kr 
Sundsvall Över 8 miljoner kr 20 286 kr 
Örebro Över 6 miljoner kr 27 500 kr 
Södertälje Över 5 miljoner kr 31 300 kr 
Södertörn Över 5 miljoner kr 20 480 kr 
Huddinge Över 5 miljoner kr 20 000 kr 
Norrköping Över 4 miljoner kr 28 080 kr 
Mark Över 2,8 miljoner kr 38 369 kr 
Nacka Över 1 miljoner kr 19 000 kr 

Det finns således en stor spridning gällande var kommunerna har satt sin maxgräns 
och detta påverkar självklart verksamhetsutövarnas avgifter. Malmö har en hög 
maxavgift men den börjar gälla först vid 26 miljoner kronor. Västerås har en liknande 
maxavgift men den börjar gälla redan vid 9 miljoner kronor. Även Marks kommun 
har en hög maxavgift och den börjar gälla redan vid 2,8 miljoner kronor. 

I andra änden av spannet finns Nacka som sticker ut med en låg maxavgift som gäller 
redan vid 1 miljon kronor. 

Försäljare av folköl, som inte har ett serveringstillstånd, ska betala en årlig 
tillsynsavgift till kommunen. Samtliga kommuner i jämförelsen tar ut en sådan avgift.
Örebro tar ut en timavgift för tillsynen. Resterande kommuner tar ut en fast avgift. 



 
 

 
 

 
 

 

 

               
                  

    
 

      Tabell 13 - Årsavgift receptfria läkemedel
           

              
             

                  
              

 
     Tabell 14 - Årsavgift Tobak 

           
             

                
                
  

 
              

              
             

            
            

               
  

 
        Tabell 15 - Årsavgift elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

          
          

              
               

 
                 
               
       

 
       Tabell 16 - Ansökningsavgift försäljningstillstånd av tobaksvaror
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Avgiften varierar mellan de olika kommunerna från 1 000 kr till 3 267 kr. Medelvärdet 
för avgiften är 1 985 kr och medianvärdet 1 960 kr. Borås avgift på 2 100 kr ligger 
således nära medelvärdet. 

Försäljare av receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. 
Samtliga kommuner i jämförelsen tar ut en sådan avgift. Sundsvall tar ut en timavgift 
för tillsynen. Resterande kommuner tar ut en fast avgift. Avgiften varierar mellan de 
olika kommunerna från 1 240 kr till 3 540 kr. Medelvärdet för avgiften är ca 2 230 kr. 
Borås har en av de högre avgifterna för detta på 3 100 kr. 

Försäljare av tobak ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Samtliga 
kommuner i jämförelsen tar ut en sådan avgift. Avgiften varierar mellan de olika 
kommunerna från 1 540 kr till 9 081 kr. Det finns därmed ett stort spann mellan 
avgifterna och Borås hamnar i mitten med sin avgift på 4 600 kr (samma värde som 
medianen). 

Borås har endast en fast avgift för denna tillsyn medan tre kommuner i jämförelsen 
har olika avgifter beroende på om det rör sig om detaljhandel eller partihandel. Den 
lägre avgiften avser detaljhandel och den högre avser partihandel i detta spann. I 
tabellen har därför tagits fram ett medelvärde och medianvärde för både detaljhandel 
och partihandel. Medelvärdet för tillsynsavgift avseende detaljhandel är 4 586 kr och 
för partihandel är den något högre på 4 725 kr. Borås avgift ligger mittemellan dessa 
två värden. 

För försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska en årlig 
tillsynsavgift betalas till kommunen. För Linköping, Sundsvall och Nacka har 
uppgifter om vilken avgift de tar ut inte kunnat hittas. Av Sundsvall och Nackas 
hemsida går dock att utläsa att de tar ut en avgift för denna tillsyn. 

Resterande kommuners avgifter varierar från 1 000 kr till 3 423 kr. Borås är en av de 
kommuner som har lägst avgift (1 200 kr). Borås avgift ligger 1 000 kr under 
medelvärdet på ca 2 200 kr. 

Samtliga kommuner tar ut en ansökningsavgift för tobakstillstånd. Avgiften varierar 
från 5 000 kr till 11 600 kr. Det finns därmed ett stort spann mellan avgifterna. Detta 
är enda avgiftsposten i denna jämförelse där Borås toppar listan och därmed har den 
högsta avgiften. 

Borås och majoriteten av de andra kommunerna har en fast ansökningsavgift. Fyra 
kommuner i jämförelsen har dock olika avgifter beroende på om det rör sig om en 
ansökan för detaljhandel eller partihandel. Den lägre avgiften i tabellen avser 
detaljhandel och den högre avser partihandel för dessa kommuner. I tabellen har 
tagits fram ett medelvärde och medianvärde avseende ansökningsavgift för både 
detaljhandel och partihandel. Medelvärdet avseende detaljhandel är ca 8 810 kr och 
för partihandel är den något högre på ca 8 960 kr. Medianvärdet är 9 000 kr för dem 
båda. 



 
 

 
 

 
 

 

 

Tabell 17   - Ändringar i   tobakstillstånd 
Flera  kommuner  har  olika  avgifter  beroende  på  vilken  typ  av  ändring  det  rör  sig  om  
och  hur  stora  förändringar  det  rör  sig  om.  Vissa  kommuner  tar  ut  samma  avgift  som  
för  nyansökan  om  det  avser  stora  ändringar  gällande  ägarförhållandena.  Att  de  gör  
detta  är  förståeligt  eftersom  samma  prövning  måste  göras  då  som  görs  vid  en  
nyansökan.   
 
Borås  avgift  är  relativt  låg  jämfört  med  de  andra  kommunerna  och  jämfört  med  vilket  
arbete  dessa  ändringar  ofta  innebär.  Borås  tar  ut  olika  avgifter  beroende  på  vilken  
förändring  det  rör  sig  om.  För  ändrade  ägar- och  bolagsförhållande  tas  en  avgift  om  
5  000  kr  ut.  För  övriga  ändringar  tas  en  lägre  avgift  om  2  300  kr  ut.   
 
För  några  kommuner  har  uppgift  inte  kunnat  hittas  hur  de  hanterar  ändringar  i  
tobakstillstånd.  Norrköping  sticker  ut  genom  att  de  tar  ut  en  timavgift  för  arbetet. 
Även  Uppsala  skiljer  sig  från  övriga  kommuner  då  de  inte  tar  ut  någon  avgift  för  detta  
utan  bedömer  att  detta  arbete  omfattas  av  den  årliga  tillsynsavgiften.   
 
Skattefinansiering/Avgiftsfinansiering  
Samtliga  kommuner  har  fått  frågan  hur  stor  andel  av  tillståndsverksamheten  som  
avgiftsfinansierades  respektive  skattefinansierades  år  2019.  Anledningen  till  att  år  
2019  valdes  ut  är  att  flera  kommuner  slopat  avgifter  under  pandemin  och  därmed  är  
verksamheten  skattefinansierad  i  större  utsträckning  under  år  2020  och  2021  än  i  
vanliga  fall.   
 
Flera  kommuner  har  haft  svårt  att  ge  annat  svar  än  att  målsättningen  är  att  vara  100  %  
avgiftsfinansierade  men  att  det  krävs  visst  tillskott  av  skattemedel  för  att  ekonomin  
ska  gå  ihop.  Andelen  kan  variera  från  år  till  år  beroende  på  exempelvis  större  inköp  
och  varierande  personalkostnader.  Detta  gäller  även  Borås.   
 
Hur  stor  andel  skattefinansiering  kommunerna  har  angett  att  de  har  tycks  också  
påverkas  av  hur  budgeten  är  upplagd.  Vissa  kommuner  har  centralt  finansierade  IT-
system  och  administration  som  belastar  annan  budget.  Exakt  hur  kommunerna  har  
räknat  fram  sin  procentsats  kan  därmed  skilja  från  kommun  till  kommun.   
 
För  Borås  anges  14  procent.  Denna  siffra  är  baserad  på  avdelningens  kostnader  
respektive  intäkter  för  år  2019.  Andra  förvaltningsgemensamma  kostnader  som  
exempelvis  stab  och  administration  är  dock  inte  medräknat  i  denna  procentsats.  Borås 
har  svårt  att  få  fram  den  exakta  summan  för  år  2019.  År  2020  går  inte  att  jämföra  med  
eftersom  årsavgifterna  då  slopades  efter  beslut  av  kommunfullmäktige.  
Uppskattningsvis  är  den  skattefinansierade  delen  snarare  runt  20  procent  i  Borås. 
Även  andra  kommuner  tycks  dock  ha  baserat  procentsatsen  på  endast  avdelningens  
kostnader  respektive  intäkter.  
 
Kommun  Skattefinansiering  Skattefinansiering  Kommentar  

alkohol  tobak  
Karlstad  12  %  12  %   
Uppsala  7  %  15  %   
Eskilstuna  37  %  19  %   
Örebro  ?  37  %   
Norrköping  19  %  0   
Göteborg  0  0   

Sida 

8(10) 
Datum Dnr 
2021-09-13 2021-3023 



 
 

 
 

 
 

 

 

 Stockholm  0  0  Central  finansiering  av IT-
 system. 

 Gävle  0  0  
 Sundsvall  ?  ?  Skattemedel 

 vissa  år,  inte 
 utsträckning 

 täcker  upp 
 i  någon  större 

 Jönköping  0  0  
 Södertälje  0  0  
 Huddinge  23,8  %  23,8  %  

 Borås  14  %  14  %  Endast  baserat  på 
 avdelningens  kostnader 

 intäkter 
 och 

 
 
Sammanställning 
Sammanfattningsvis  kan  det  konstateras  att  kommunernas  avgifter  både  skiljer  sig  
från  varandra  men  också  är  relativt  lika.  De  flesta  kommuner  har  ungefär  samma  
taxeposter  men  sedan  kan  avgifterna  variera  en  del.  När  tabellerna  granskas  är  det  
svårt  att  dra  slutsatser  kring  vilka  kommuner  som  generellt  har  låga  avgifter  och  vilka  
som  har  höga  avgifter.  Ofta  varierar  det  ganska  kraftigt  vilka  kommuner  som  toppar  
tabellerna  och  vilka  som  är  i  botten.  Helsingborg,  Eskilstuna  och  Södertörn  är  dock  
oftare  med  i  toppskiktet  medan  Linköping,  Uppsala  och  Luleå  oftare  placerar  sig  
bland  de  fem  kommunerna  med  lägst  avgift.  Andra  kommuner  är  lika  ofta  bland  de  
med  högst  avgift  som  de  med  lägst,  se  exempelvis  Göteborg  och  Malmö.   
 
Efter  denna  jämförelse  kan  också  konstateras  att  det  kan  skilja  sig  vad  som  ingår  i  en  
avgift.  En  högre  grundavgift  behöver  inte  innebära  att  avgiften  är  högre  i  slutändan.  
Många  kommuner  har  en  grundavgift  och  sedan  tillkommer  tilläggsavgifter.  Vissa  
kommuner  har  också  rabatter  om  en  verksamhetsutövare  exempelvis  har  flera  
tillstånd  eller  säljer  flera  av  de  produkter  som  en  tillsynsavgift  tas  ut  för.  I  tabellerna  i  
bilagan  visas  grundavgiften  som  utgångspunkt.  En  slutsats  som  kan  dras  kring  Borås  
Stads  taxa  är  att  den  ofta  innehåller  en  fast  bestämd  avgift.  I  många  andra  kommuner  
påverkas  avgiften  av  ett  flertal  faktorer.  Troligtvis  är  rättvisetänk  en  anledning  till  
detta  men  samtidigt  blir  det  svårt  för  både  handläggare  och  verksamhetsutövare  att  
snabbt  kunna  läsa  av  taxan  och  avgöra  vilken  avgift  som  gäller.  Vissa  faktorer  som  
påverkar  avgiften  är  heller  inte  kopplat  till  hur  mycket  handläggartid  som  krävs.  
Exempelvis  kan  en  faktor  vara  hur  många  personer  som  ska  serveras  alkohol.  
Tillståndsprövningen  ska  dock  vara  densamma  oavsett  hur  många  personer  som  
serveras.  Handläggningen  ska  inte  påverkas  av  denna  faktor  och  därmed  kan  det  
också  bli  skevt  att  låta  denna  variabel  påverka  avgiften.    
 
Avslutningsvis  kan  konstateras  att  Borås  har  en  jämförelsevis  hög  avgift  avseende  
vissa  poster  men  låg  avgift  avseende  andra.  Ofta  hamnar  avgiften  någonstans  i  
mittenspannet.    
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Genom denna tjänsteskrivelse och bilaga med tabeller har miljöförvaltningen svarat 
på Miljö- och konsumentnämndens initiativärende. Om nämnden har ytterligare 
frågeställningar som man vill att förvaltningen ska undersöka hemställer förvaltningen 
om att detta initiativärende ska förklaras som avslutat och att ett nytt startas med 
skriftligt beskrivna frågeställningar. 

Agneta Sander  
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström 
TF Avdelningschef 

Bilagor  
Bilaga 1 - Tabeller – Jämförelser taxor 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

  
Johanna  Bäckström,  033-353012  
johanna.backstrom@boras.se  
 

Jämförelse me llan kommuners   taxor av seende alk ohol, tob ak och   
receptfria läk emedel  
Nedan  finns  tabeller  över  olika  kommuners  avgifter  avseende  tillståndsverksamhet  
rörande  alkohol,  tobak  och  receptfria  läkemedel.  Siffrorna  är  hämtade  från  
kommunernas  hemsidor  i  juni  2021  och  från  deras  publicerade  taxor.  Om  någon  
kommun  inte  håller  sin  hemsida  eller  publicerade  taxa  uppdaterad  kan  det  således  
finnas  fel  i  nedanstående  tabeller.   
 
Vissa  taxor  höjs  årligen  enligt  PKV.  Om  de  nya  siffrorna  inte  framgår  av  den  
publicerade  taxan  eller  på  hemsidan  så  har  inte  någon  manuell  uppräkning  gjorts  när  
siffrorna  fördes  in  i  tabellerna.  Taxorna  kan  därmed  vara  något  högre  i  praktiken  än  
vad  som  framgår  av  tabellerna.   
 
Den  kommun  som  har  möjlighet  att  ta  ut  högst  avgift  står  först  i  tabellen.  Därefter  
står  de  i  fallande  ordning.  Borås  Stad  är  gulmarkerad  för  att  möjliggöra  enklare  
överblick.  Där  ett  medelvärde  är  möjligt  att  räkna  fram  så  framgår  det  längst  ner  i  
tabellen.  Om  kommentar  till  tabellen  har  behövts  så  framgår  kommentarerna  direkt  
efter  tabellen.  
 
Taxorna  i  de  olika  kommunerna  skiljer  sig  i  stor  utsträckning.  Det  är  därför  svårt  att  
göra  en  rättvis  överblick.  Detta  bör  läsaren  ha  med  sig  när  man  kikar  på  siffrorna.  Det  
kan  skilja  sig  vad  som  ingår  i  de  olika  avgifterna.  Vissa  kommuner  saknar  också  vissa  
avgiftsposter.  Om  de  har  valt  att  inte  ta  ut  en  avgift  för  de  posterna  eller  om  de  tar  ut  
en  timavgift  för  ”övrig  handläggning”  framgår  inte  alltid.   
 
De  här  tabellerna  ska  läsas  tillsammans  med  tjänsteskrivelse  daterad  2021-09-13  med  
dnr  2021-3023.   
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 Huddinge 17   500  

 
 
 
 

 Borås 13   500 
 Eskilstuna 13   117 

 Mark 12   967 
 Södertörn 12   800 

 
 
 
 
 
 

 Södertälje 12   500 
 Uppsala 12   000 

Nacka  12   000 
 Stockholm 12   000 

 Gävle 11   850 
 
 
 
 
 

 Västerås 11   825 
 Helsingborg 11   800 

 Sundsvall 11   500 
 Norrköping 11   440 

 Jönköping 11   000  
 
 
 
 

 Linköping 11   000 
 Karlstad 10   700 

 Kungsbacka 10   269 
  Örebro 10   000 
  Malmö 10   000 
 
 
 
 
 

 Halmstad  9  500 
 Göteborg  8  600 

 Luleå  7  924 
 Medel  11  556 

  Median  11  800  
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Tabell 1 - Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd 

Kommentar: Vad som ingår i 
ansökningsavgiften kan variera från 
kommun till kommun. I vissa 
kommuner (exempelvis Huddinge) 
ingår ett kunskapsprov i avgiften. 



 
 

 
 

 
 

 

 

         
 

Nacka  

 Örebro 

 Luleå 

 3  500 

 3  000 

 5  659 

 –  10  000 

 –  10  000 

 –  7  924 

 Beror  på  antal  dagar  och  antal 
 personer  som  serveras 

 Grundavgiften  är  3  000  kr 

 Grundavgiften  är  5659  kr 

 

 1  000  kr  per  dag 
 Maxgräns  10  000  kr 

 566  kr  per  dag 
 Maxgräns:  7924  kr 

 Borås  7  500  Normalfallet:  7  500  kr  

 Sundsvall 

 Mark 

 Kungsbacka 
 Södertälje 

 Helsingborg 
 Halmstad 
 Eskilstuna 

 Huddinge 
 Karlstad 

 Gävle 
 Norrköping 

 Södertörn 
 Jönköping 

 Stockholm 
 Malmö 

 Västerås 
 Linköping 
 Göteborg 

 Uppsala 

 5  000 

 7045 

 6846 
 5  400 
 3  600 
 6  200 
 2  018 

 3  000 
 5  900 

 5  460 
 5  200 
 3  200 
 5  000 

 4  000 
 3  100 
 4  725 
 4  395 
 3  200 
 3  000 

 –  7  500 

 –  6  800 
 –  6  300 

 –  6  054 

 –  6  000 

  - 5  120 

 –  5  000 
 –  4  900 

 –  4  300 
 –  4  000 

 Obetydlig  omfattning:  1  800 
 kr 

 Beror  på  om  ansökan 
 inkommer  en  månad  innan 

 event  eller  senare 
 Normalfallet:  7  045  kr 

 Obetydlig  omfattning:  1  940 
 kr 

 
 Beror  på  antal  dagar 
 Beror  på  antal  dagar 

 
 Beror  på  hur  stort 

 evenemanget  är 
 Beror  på  antal  dagar 

 

 
 

 Beror  på  antal  dagar 
 Normalfallet:  5  000  kr 

 Obetydlig  omfattning:  1  500 
 kr 

 
 Beror  på  antal  dagar 

 
 

 Beror  på  antal  dagar 
 Beror  på  antal  dagar 

 1  000  kr  per  dag 

 

 
 
 
 

 Stora:  1  009  kr  per  dag 
 Små:  250  kr  per  dag 

 
 Dag  2-7:  900  kr  per 

 dag 
 Dag  8-60:  300  kr  per 

 dag 
 2  200  kr  per  dag 

 
 
 

 
 
 1  175  kr  per  dag 
 1  105  kr  per  dag 
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Tabell 2 - Ansökningsavgift tillfälligt tillstånd för servering till
allmänheten 

Kommentar: Borås Stad har en fast avgift för ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till 
allmänheten. Denna ansökan kan omfatta flera dagar. I flera andra kommuner varierar 
avgifterna beroende på hur många dagar ansökan avser och ibland även hur många personer 
som ska serveras. Flera kommuner tar ut en grundavgift för dag 1 och därefter en extra avgift 
för varje extra dag som tillståndet avser. 
Några få kommuner har även en post i taxan som heter tillfälligt tillstånd till allmänheten i 
obetydlig omfattning. För detta tas en lägre summa ut. Borås är en av dessa kommuner. 



 
 

 
 

 
 

 

 

          
 

 
 Gävle  1130  –  2  200  

 Norrköping  2  080  
 Huddinge  2  000  
 Södertälje  1  050  –  2  000  

 Helsingborg  1  100  –  1  900  
 Malmö  1  200  –  1  800  

 Luleå  1  019  –  1   698  
 Eskilstuna  1  513  250  kr  per  dag 

 Mark  1  327  
 Södertörn  1  280  

 Borås  1  200  
 Västerås  1  175  200  kr  per  dag 

 Kungsbacka  1  141  
 Halmstad  1  100  
 Stockholm  1  100  

 Sundsvall  1  100  
Nacka   1  000  

 Örebro  1  000  250  kr  per  dag 
 Karlstad  900  

 Jönköping  900  
 Linköping  875  

 Uppsala  800  
 Göteborg  500  100  kr  per  dag 
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Tabell 3 - Ansökningsavgift tillfälligt tillstånd för servering i slutet 
sällskap 

Kommentar: När kommuner har ett spann så beror 
avgiften på antal tillfällen och antal personer som 
huvudregel. Även här tar flera kommuner ut en 
grundavgift för dag 1 och därefter en extra avgift för 
varje extra dag som tillståndet avser. 



 
 

 
 

 
 

 

 

             
 

 Södertörn  1  280 
 Kungsbacka  1  141 

 Huddinge  1  000 
 Halmstad  800 

 Borås  700 
 Norrköping  520 

 Mark  511 
 Malmö  500 

 Västerås  475 
 Karlstad  300 

 Göteborg  300 
 Medel  684 
 Median  520 
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Tabell 4 - Avgift för anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 

Kommentar: Flera av de undersökta 
kommunerna har inte denna post i 
sin taxa. Vissa kommuner kan ha valt 
att skattefinansiera denna del. Andra 
har möjlighet att ta ut en timavgift 
för ”övrig handläggning” vilket detta 
skulle kunna utgöra. 



 
 

 
 

 
 

 

 

        
 

 Södertörn  6  400  –  12  800 
 Södertälje  5  150  –  12  500 
 Stockholm  3  000  –  12  000 

 Huddinge  5  000  –  10  000 
Nacka   4  000  –  10  000 

 Eskilstuna  5  045  –  9  081 
 Helsingborg  2  700  –  8  400 

 Halmstad  2  000  –  6  500 
 Karlstad  3  800  –  5  900 

 Kungsbacka  4  564  –  5  705 
 Mark  5  411 

 Malmö  3  100  –  5  200 
 Jönköping  5  000 

 Borås  5  000 
 Göteborg  2  700  –  4  800 

 Västerås  2  375  –  4   725 
 Gävle  4  640 

 Sundsvall  3  000  –  4  500 
 Linköping  4  395 

 Luleå  2  264  –  4  188 
 Örebro  4000 

 Norrköping  Timavgift 
  Uppsala  Uppgift  saknas 
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Tabell 5 - Avgift för ändringar i serveringstillstånd 

Kommentar: Flera kommuner har 
olika avgifter beroende på vilken typ 
av ändring det rör sig om och hur 
stora förändringar det rör sig om. 
Vissa kommuner tar ut samma avgift 
som för ny ansökan om stadigvarande 
tillstånd om det avser stora ändringar 
gällande ägarförhållandena. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
         

 
 Södertälje 3   150 
 Göteborg 2   700 
 Södertörn 2   560 

 Norrköping 2   080 
 Eskilstuna 2   018 

 Helsingborg 1   600 
 Jönköping 1   500 

 Sundsvall 1   500 
 Huddinge 1   500 

 Västerås 1   425 
 Mark 1   327 

 Linköping 1   310 
 Karlstad 1   300 

 Borås 1   200 
 Kungsbacka 1   141 

Nacka  1   000 
 Malmö 1   000 

 Halmstad 1   000 
 Stockholm  600 

 Uppsala  Uppgift  saknas 
 Medel  1  574 
 Median  1425 
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Tabell 6 - Avgift för tillfällig ändring av serveringstillstånd 

Kommentar: Vissa kommuner har 
inte särskild taxa för tillfälliga 
ändringar i tillstånd utan tar ut 
samma avgift som för ändringar i 
serveringstillstånd. För kommuner 
som inte finns med i denna tabell, se 
tabellen ovan för deras avgifter. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
    Tabell 7 - Avgift för kunskapsprov 

 
 Eskilstuna 2   018 

 Halmstad 2   000 
 Södertörn 1   920 

 Luleå 1   698 
 Mark 1   634 

 Södertälje 1   600 
 Kungsbacka 1   595 
 Norrköping 1   560 

 Örebro 1   500 
Nacka  1   500 

 Borås 1   500 
 Linköping 1   500 
 Göteborg 1   300 
 Huddinge 1   250 

 Helsingborg 1   200 
 Sundsvall 1   200 

 Malmö 1   200 
 Karlstad 1   000 

 Gävle  720 
 Västerås  700 

 Jönköping  600 
 Uppsala  Uppgift  saknas 

 Stockholm  Uppgift  saknas 
 Medel  1  390 
 Median  1  500 
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Tabell 8 - Fast årsavgift 

Stockholm 2 000 – 12 000 
Malmö 4 400 – 11 900 
Helsingborg 4 000 – 11 900 
Södertälje 4 100 – 6 200 
Göteborg 2 700 – 10 200 
Västerås 0 – 9 950 
Nacka 4 000 – 5 000 
Örebro 3 000 – 7 500 
Gävle 1 550 – 6 650 
Borås 5 000 
Halmstad 2 000 – 4 000 
Södertörn 3 840 
Mark 3 369 
Kungsbacka 3 158 
Karlstad 1 300 – 3 100 
Eskilstuna 3 027 
Linköping 3 000 
Uppsala 0 – 3 000 
Huddinge 2 500 
Norrköping 2 080 
Sundsvall 1 800 
Luleå 1 698 
Jönköping Uppgift saknas 

Kommentar: I flera kommuner 
varierar den fasta avgiften beroende 
på serveringstid och om 
verksamheten har en uteservering. 



 
 

 
 

 
 

 

 

          
 

      
      

      
      

      
     
     

      
      

     
      

      
      

      
      

      
     
     
      
      
      

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 

10(18) 
Datum Dnr 
2021-09-10 2021-3023 

Tabell 9 - Spann för den rörliga delen av årsavgift 

Västerås 5 675 – 49 675 
Uppsala 2 000 – 40 000 
Malmö 1 900 – 37 900 
Helsingborg 4 000 – 35 600 
Mark 3 500 – 35 000 
Borås 0 – 35 000 
Gävle 0 – 33 200 
Karlstad 2 500 – 32 200 
Luleå 1 698 – 27 169 
Kungsbacka 0 – 26 243 
Norrköping 2 080 – 26 000 
Södertälje 6 100 – 25 100 
Örebro 4 000 – 20 000 
Eskilstuna 3 027 – 19 171 
Sundsvall 1 027 – 18 486 
Stockholm 1 000 – 18 000 
Huddinge 0 – 17 500 
Halmstad 0 – 17 325 
Linköping 3 000 - 17 000 
Södertörn 3 840 – 16 640 
Göteborg 2 100 – 15 000 
Nacka 1 000 – 14 000 
Jönköping Uppgift saknas 

Kommentar: Tabellen visar 
kommunernas lägsta respektive 
högsta avgift som verksamheterna 
kan få betala för den rörliga delen av 
årsavgiften. I vissa kommuner baseras 
denna del på hur många liter alkohol 
som säljs och i andra på den 
ekonomiska omsättningen för 
alkohol. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
            
 

 
   

   
   

   
    

   
   

    
   
   

    
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   

Södertälje 10 200 

Helsingborg 8 000 

Södertörn 7 680 

Örebro 7 000 

Mark 6 869 
Malmö 6 300 

Linköping 6 000 

Västerås 5 675 

Borås 5 000 

Nacka 5 000 

Göteborg 4 800 

Norrköping 4 160 

Karlstad 3 800 

Luleå 3 396 

Kungsbacka 3 158 

Eskilstuna 3 027 

Stockholm 3 000 

Sundsvall 2 827 

Huddinge 2 500 

Halmstad 2 000 

Uppsala 2 000 

Gävle 1 550 

Jönköping Uppgift saknas 
Medelvärde 4 725 

Median 4 480 
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Tabell 10 - Lägsta årsavgift en verksamhet kan få (fast + rörlig 
avgift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
            
 

 
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   

Malmö 49 800 

Västerås 49 675 

Helsingborg 47 500 

Uppsala 43 000 

Borås 40 000 
Gävle 39 850 

Mark 38 369 

Karlstad 35 300 

Södertälje 31 300 

Stockholm 30 000 

Kungsbacka 29 401 

Luleå 28 862 

Norrköping 28 080 

Örebro 27 500 

Göteborg 25 200 

Eskilstuna 22 198 

Halmstad 21 325 

Södertörn 20 480 

Sundsvall 20 286 

Linköping 20 000 

Huddinge 20 000 

Nacka 19 000 

Jönköping Uppgift saknas 
Medelvärde 31 233 

Median 28 938 
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Tabell 11 - Maximal årsavgift en verksamhet kan få (fast + rörlig 
avgift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
     

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
  

   
   

 

Mark 3 267 

Eskilstuna 3 027 

Stockholm 2 950 

Göteborg 2 600 

Kungsbacka 2 292 
Malmö 2 200 

Halmstad 2 100 

Borås 2 100 

Nacka 2 036 

Karlstad 2 000 

Jönköping 2 000 

Södertörn 1 920 

Västerås 1 900 

Helsingborg 1 900 

Huddinge 1 800 

Sundsvall 1 800 

Norrköping 1 560 

Linköping 1 540 

Södertälje 1 400 

Luleå 1 245 

Gävle 1 030 

Uppsala 1 000 

Örebro Timavgift 
Medel 1 985 

Median 1 960 
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Tabell 12 - Årsavgift Folköl 
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Tabell 13 - Årsavgift receptfria läkemedel 

Stockholm 3540 

Malmö 3 510 

Mark 3 267 

Norrköping 3 120 
Borås 3 100 

Västerås 2 940 

Eskilstuna 2 522 

Göteborg 2 332 

Kungsbacka 2 292 

Södertörn 2 205 

Halmstad 2100 

Luleå 2 100 

Jönköping 2 000 

Huddinge 1 800 

Karlstad 1 774 

Örebro 1 600 

Linköping 1 600 

Helsingborg 1 600 

Uppsala 1 500 

Nacka 1 425 

Södertälje 1 400 

Gävle 1240 

Sundsvall Timavgift 
Medel 2 226 

Median 2 100 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
     

 
   

      
      

      
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

 
 

  

    
    
    

Eskilstuna 9 081 

Helsingborg 6 300 – 7 400 

Malmö 6 000 – 7 000 

Halmstad 5 600 – 6 700 
Göteborg 6 600 

Stockholm 6 000 

Uppsala 6 000 

Örebro 5 100 

Karlstad 5 000 

Huddinge 5 000 

Västerås 4 900 

Borås 4 600 

Gävle 4 500 

Södertälje 4 150 

Jönköping 4 000 

Södertörn 3 840 

Luleå 3 612 

Kungsbacka 3 423 

Mark 3 267 

Norrköping 3 120 

Nacka 2 036 

Sundsvall 1 800 

Linköping 1 540 

Medelvärde 
detaljhandel 

4 586 

Medelvärde partihandel 4 725 

Median detaljhandel 4 600 

Median partihandel 4 600 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: I de fall det finns ett  
spann så beror avgiften på om 
verksamhetsutövaren har detaljhandel 
eller partihandel. Den lägre summan  
avser detaljhandel och den högre  
summan partihandel. 
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Tabell 14 - Årsavgift tobaksvaror 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

       
 

 
   

   
   

   
   
   
    

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

    
   

   
   
   

 

Kungsbacka 3 423 

Mark 3 267 

Malmö 3 000 

Stockholm 2 950 
Halmstad 2 800 

Eskilstuna 2 774 

Göteborg 2 600 

Helsingborg 2 200 

Södertälje 2 100 

Nacka 2 036 

Jönköping 2 000 

Karlstad 2 000 

Södertörn 1 920 

Huddinge 1 800 

Norrköping 1 560 

Uppsala 1 500 

Västerås 1 470 

Luleå 1 245 

Borås 1 200 

Örebro 1 020 

Gävle 1 000 

Sundsvall Uppgift saknas 
Nacka Uppgift saknas 
Linköping Uppgift saknas 
Medel 2 193 

Median 2 000 
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Tabell 15 - Årsavgift elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

       
 

   
     

   
      
      

      
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
 
 

  

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sida 

17(18) 
Datum Dnr 
2021-09-10 2021-3023 

Tabell 16 - Ansökningsavgift försäljningstillstånd av tobaksvaror 

Borås 11 600 

Helsingborg 9500 – 11 000 

Gävle 10 650 

Halmstad 9 700 – 10 200 

Södertälje 9 200 – 10 200 
Malmö 9 500 – 10 000 

Sundsvall 10 000 

Huddinge 10 000 

Stockholm 9 500 

Göteborg 9 200 

Eskilstuna 9 081 

Jönköping 9 000 

Södertörn 8 960 

Västerås 8 820 

Mark 8 781 

Nacka 8 653 

Norrköping 8 320 

Örebro 8 160 

Uppsala 8 000 

Karlstad 8 000 

Luleå 6 708 

Kungsbacka 6 285 

Linköping 5 000 

Medelvärde 
detaljhandel 

8 809 

Medelvärde partihandel 8 962 

Median detaljhandel 9 000 

Median partihandel 9 000 

Kommentar: I de fall det är ett spann så 
beror avgiften på om 
verksamhetsutövaren ansökt om tillstånd 
för detaljhandel eller partihandel. Den 
lägre summan avser detaljhandel och den 
högre summan partihandel. 
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Tabell 17 - Ändringar i tobakstillstånd 

Huddinge 5 000 – 10 000 

Eskilstuna 5 045 – 9 081 

Södertörn 3 840 – 8 960 

Göteborg 2 000 – 7 500 

Stockholm 2 000 - 7 500 

Helsingborg 1 600 – 7 400 
Malmö 1 500 – 7 000 

Västerås 6 860 

Halmstad 1 600 – 6100 

Karlstad 5 900 

Jönköping 5 400 

Gävle 5 150 

Södertälje 1 250 – 5 100 

Borås 2300 – 5 000 

Luleå 2264 

Örebro 2040 

Linköping 2 000 

Mark 1 225 

Norrköping Timavgift 
Uppsala Ingår i den årliga tillsynsavgiften 

Nacka Uppgift saknas 
Sundsvall Uppgift saknas 
Kungsbacka Uppgift saknas 

Kommentar: För de kommuner som har ett spann 
så beror avgiften på vilken typ av ändring det rör 
sig om. Ändring av ägarförhållandena är oftast en 
högre avgift än övriga ändringar. 
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Mikael lund, 033-353564 
Mikael.lund@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Förlängning av  Borås  Stads  miljömål  och Borås  Stads  
Miljöpolicy  samt  hemställan om  uppdrag för miljöprogram  

Förslag till  beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande miljömål för Borås stad i ytterligare ett år. Nuvarande miljömål för Borås 
stad skall gälla till och med år 2022. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande Miljöpolicy för Borås stad i ytterligare ett år. Nuvarande Miljöpolicy skall 
gälla till och med år 2022. 

Vidare beslutar Miljö- och konsumentnämnden hemställa frågan till 
Kommunfullmäktige om ett uppdrag att ta fram och färdigställa ett miljöprogram 
vilket kan ta vid när Borås stads miljömål löper ut 2022. 

Sammanfattning  
De nuvarande miljömålen, som Miljö- och konsumentnämnden har uppdraget att 
revidera och följa upp, är gällande till och med 2021. Efter den omvärldsanalys som 
gjorts vill vi införa ett helhetstänk kring den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 
genom att ta fram ett miljöprogram enligt Agenda 2030 till år 2023. 
Miljöförvaltningen önskar förlänga nu gällande miljömål med ett år och parallellt 
arbeta med framtagandet av ett miljöprogram. 

Miljö- och konsumentnämnden har även uppdraget att revidera och följa upp Borås 
stads Miljöpolicy som löper ut 2021. För att stadens miljöpolicy skall harmoniera med 
övrigt miljöarbete bör även Borås stads Miljöpolicy förlängas ett år. 

Ärendet  

Miljö- och konsumentnämnden har uppdraget att revidera och följa upp Borås stads  
miljömål, bilaga  1. I anslutning till detta arbete har Miljöförvaltningen genomfört en 
omvärldsbevakning  av ett  flertal av Sveriges  ledande  miljökommuner.  Det  är  tydligt  
att de kommuner som ligger i framkant med sitt miljöarbete, har någon form av  
miljö- eller  hållbarhetsprogram.  För  att  Borås  i  en  så  snar  framtid  som  möjligt  ska 
kunna jämföra sig med miljöledande kommuner som Göteborg, Gävle och Lund,  
krävs  en  kraftsamling  och  ett  helhetstänk,  se  bilaga 3  och  4.  För  att  nå  dit  krävs  ett  
bredare  och  mer  heltäckande  arbetssätt  än  vad  nuvarande  miljömål  täcker  in  gällande  

Miljöförvaltningen 
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både utveckling, effektivisering, samordning, uppföljning och förenkling av stadens 
miljöarbete. Miljöförvaltningen anser att ett miljöprogram, bilaga 4, som täcker in den 
ekologiska dimensionen av Agenda 2030, ska tas fram för Borås stad och hemställer 
Miljö- och konsumentnämnden att lyfta frågan om ett sådant uppdrag till 
kommunfullmäktige. 

I ovan nämnda omvärldsanalys framgår att de ledande miljökommunerna arbetat 
flitigt med helhetstänket kring Agenda 2030. Ett arbete som Borås stad har pratat 
mycket om att utföra, men inte kommit till skott med. Miljöförvaltningen anser därför 
att det är av yttersta vikt för boråsarnas miljö och hälsa, nu och i framtiden, att 
arbeten kopplade till Agenda 2030, så som ett miljöprogram, skyndsamt bereds väg 
till handling och genomförande. Vi måste minska den negativa miljöpåverkan i Borås 
och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. 

De nuvarande miljömålen, bilaga 1, som Miljö- och konsumentnämnden har 
uppdraget att revidera och följa upp, är gällande till och med 2021. Efter den 
omvärldsanalys vi gjort vill vi inte lägga ner ytterligare arbete med att revidera 
nuvarande miljömål och med det försena införandet av helhetstänket kring Agenda 
2030. Vi vill förlänga nu gällande miljömål med ett år och införa ny modell enligt 
Agenda 2030 till år 2023. 
Miljö- och konsumentnämnden har även uppdraget att revidera och följa upp Borås 
stads Miljöpolicy som löper ut 2021, bilaga 2. För att stadens miljöpolicy skall 
harmoniera med övrigt miljöarbete bör även Borås stads Miljöpolicy förlängas ett år. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Miljöförvaltningen bedömer att Borås stads miljömål samt Borås stads miljöpolicy 
behöver förlängas till och med 2022. Miljöförvaltningen bedömer att det finns flera 
stora fördelar med att arbeta i ett miljöprogram i stället för med nuvarande form av 
miljömål. 

Konsekvensbedömning   
Vid förlängning av nuvarande mål med ytterligare ett år finns risk att vissa områden 
där mål saknas och/eller redan har uppfyllts ej aktivt kommer att arbetas vidare med 
under kommande år. Genom att förlänga miljömålen säkerställer vi att arbete, 
rapportering och uppföljning kommer fortlöpa inom de redan beslutade områdena. 
Om miljömålen ej förlängs så riskerar vi att helt sakna målbilder, ansvariga och 
uppföljning inom vissa områden av stadens miljöarbete. Det kommer bli svårare att 
fortsätta driva det övergripande miljöarbetet inom Borås Stad. 

Miljöpolicyn bör förlängas för att harmoniera med Borås stads miljöarbete. 

Vid framtagandet av ett miljöprogram skulle Borås stad ha ett heltäckande arbetssätt, 
en tydligare struktur samt förenkla och effektivisera miljöarbetet samt uppföljning av 
miljöarbetet inom Borås stad. 

Om det ej tas fram ett miljöprogram så riskerar vi att utföra dubbelarbete inom flera 
områden. Det blir mindre transparens och svårare att följa upp hur staden 
övergripande arbetar med miljöfrågor. Det finns en risk att vi tappar fart och riktning 
för staden och kanske missar våra högt ställda mål att vara en av Sveriges ledande 
kommuner inom miljöarbete. 
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BORÅS – EN LEDANDE MILJÖKOMMUN 
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen inom många olika 
områden. Nämnder och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till miljö-
arbete.  Detta har bidragit till spridningen av miljöarbetet inom organisationen och har gjort 
det smidigare att hitta finansiering för enkla aktiviteter på enheterna. En stor andel av skolorna 
är Grön Flagg certifierade och en del förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem. 

I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013–2016”, beslutat av Kommunfullmäktige 
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. Med de nya målen 
utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete.  

En Energi-och klimatstrategi antogs 2015 vilket kompletterar miljömålen. Arbetet med 
Energi- och klimatstrategin gjordes tillsammans med framtagandet av översiktplanen vilket 
bidrar till energi- och miljöfrågornas tydliga avtryck i planarbetet. 

Borås Stad är drivande i miljöarbetet och involverar medborgare, näringsliv och andra 
organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås 
kommun idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och 
globalt och för att säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social 
och ekonomisk dimension. 

Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhäl-
let krävs för att nå dessa mål. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med andra 
aktörer lokalt, regionalt och internationellt. De nätverk Borås Stad ingår i inkludera ett fler-
tal länder och handlar om hållbar stadsutveckling och hållbara livsstilar. Borås Stad nyttjar 
andras erfarenheter och delar gärna med sig av egna erfarenheter både lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Borås Stad ska fortsätta vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete 
med Sveriges nationella miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål. 

MILJÖMÅLENS UPPBYGGNAD OCH GENOMFÖRANDE 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns en beskrivning av 
kommunens ambitioner samt en faktaruta som visar vilka andra mål på regional, nationell 
och internationell nivå som relaterar till området. I faktaruta finns även antagna kommunala 
styrdokument och mål. Texten i faktarutorna uppdateras varje år med de nya budgetmålen 
och med relevanta mål från nya styrdokument.  

Inom de fyra perspektiven finns fler mål med texter som beskriver Borås Stads ambition. 
Dessutom finns etappmål med aktiviteter. För varje aktivitet finns en ansvarig och den nämnd/ 
bolag som står först är ansvarig för målet och samordnar arbetet. 

En del mål har exakta målnivåer med siffror som kan följas upp. För andra mål får en 
bedömning göras av sakkunnig för att avgöra om målet nåtts eller ej. 

Måluppfyllelsen påverkas av andra aktiviteter som staden gör utöver de som föreslås i mål-
dokumentet. Om målen uppfylls kan påverkas av externa aktörers aktiviteter och försvåra/ 
förenkla det interna miljömålsarbetet. Därför är en kontinuerlig uppföljning och revidering 
av aktiviteterna och målen en förutsättning. 
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Miljöförvaltningen samordnar miljömålsarbetet och stöttar förvaltningar och bolag med 
expertstöd. Miljöförvaltningen är även en diskussionspartner för förvaltningar och bolag som 
vill utveckla sitt miljömålsarbete. 

UPPFÖLJNING 
Nämnder och bolag ansvarar för den årliga miljömålsuppföljningen som utgör underlag till 
verksamhetsplanering och budgetarbete. Nämnderna och bolagen ska i samband med ter-
tialuppföljning i augusti samt i samband med årsredovisningen redovisa det aktivitetsarbete 
som bedrivits. Nämnd eller styrelse ska godkänna redovisningen. 

Vilka etappmål som följs upp vid respektive tillfälle ska meddelas i god tid inför verksamhets-
planering av Miljö- och konsumentnämnden, som samordnar kommunkoncernens miljömåls-
uppföljning. I samordningen ingår att sammanfatta redovisningen till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Denna sammanställning utgör också återkoppling till verksamheterna. 

Miljömålsuppföljningen integreras med uppföljningen av Borås Stads Energi – och klimat-
strategi och Borås Stads Riktlinjer för resor. 

Nämndövergripande expertisgrupper kan komma att tillsättas och ansvara för en tematisk 
kvalitativ uppföljning av vissa etappmål. Det är också möjligt att möjligheten till internrevi-
sioner nyttjas på sikt för att utveckla miljöarbetet.  

RESURSER 
Miljömålsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall extra 
resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i budgetprocessen. Den nämnd 
eller bolag som är ansvarig för ett miljömål är även ansvarig för att ta fram kostnadskalkyler 
när det behövs och integrera aktiviteter i budgetprocessen. 

Nämnder och bolags avgift inom klimatkompenseringssystemet används för att skynda på 
miljömålsarbetet. Miljömålsarbetet kan dock inte till fullo finansieras med klimatkompense-
ringsmedel. Klimatkompenseringsavgiften kan exempelvis användas till följande: 

• Fortbildning för miljökoordinatorer. 

• Miljöutbildning av personal (men inte vikariekostnader vid ordinarie personals 
deltagande i miljöutbildning). 

• Kostnader för arbete med Grön Flagg. 

• Inköp av cyklar. 

Målet är att klimatavgiften ständigt ska minska i takt med att klimatutsläppen från resor 
sjunker. Därför får klimatkompenseringsavgiften inte användas för ständigt återkommande 
kostnader. 
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Detta målområde kopplar mot: 
FN:s globala hållbarhetsmål 2030 

Nationella miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö. 
Ett rikt odlingslandskap. 
God bebyggd miljö 

Borås 2025 vision och strategi 
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisa-
tion där medarbetare samverkar över förvalt-
nings- och bolagsgränserna. 

Vi stärker samverkan kring barn och ungas 
utveckling och lärande såväl inom Borås Stad 
som mellan kommunen och andra offentliga 
aktörer. 

Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier 
i samhället. 

Folkhälsomål 
Barn och ungas uppväxtvillkor. 

Hälsa i arbetsmiljön. 

Miljöer och produkter. 

Energi- och klimatstrategi 
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. 

Arbeta med klimatsmart upphandling och gröna 
finanser. 

Kostpolicy 

Avfallsplan 

Budget 2017 
Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel ska vara 55 % 2018 och 65 % 2025. 

HÅLLBARA PERSPEKTIV 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i håll-
barhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. 
Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för 
en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljö-
arbete och hög kompetens inom miljöområdet 

Nämnder och bolag ska ha ett strukturerat och organiserat 
miljöarbete i ett ledningssystem och samtliga anställda 
ska vara miljöutbildade. Miljöutbildning kan tillsammans 
med ett praktiskt miljöarbete öka förståelsen om den egna 
miljöpåverkan och öka delaktigheten för att nå målen. 

Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med mer 

än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Ett miljöledningssystem är ett strukturerat arbetssätt för 
att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och nå 
ständiga förbättringar. Verksamheterna bestämmer själva 
om miljöledningssystemet ska vara tredjeparts certifierat 
eller inte. Systemet ska minst omfatta en kartläggning av 
verksamhetens betydande miljöpåverkan, innehålla en 
handlingsplan (avseende hur miljöpåverkan ska minska, 
utpekande av ansvar och årlig uppföljning), samt årlig 
intern eller externrevidering av hela systemet. Alla för-
valtningar och bolag ska ha en miljökoordinator som är 
kontaktperson för Miljöförvaltningen. 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 
Ansvar: Alla ansvarar för införande och upprätthållande. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av 
gemensamma funktioner. Bolag med färre än tio anställda 
ska ha en miljökoordinator. 
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Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gym-

nasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrå-

gor exempelvis Grön Flagg. 

Grön Flagg är ett program som hjälper lärare och peda-
goger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor 
hos barn och unga, programmet används till stor del 
redan idag, och arbetet kan ständigt utvecklas. 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbar-
hetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg. 
Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Etappmål 1c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcerti-

fieringen enligt nivå 2 eller liknande. 

KRAV-certifieringen av restauranger och storhushåll är 
ett sätt för köken att få ett strukturerat miljöarbete, med 
rutiner och strategier för hur andelen ekologiskt ska öka 
och verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. 
Alla kök inom kostorganisationen blev sommaren 2017 
KRAV-certifierade enligt nivå 1, vilket motsvarar 25 % 
ekologiska råvaror. KRAV-certifieringen har gett en viktig 
skjuts i arbetet för att fortsätta öka andelen ekologiskt men 
också minska övrig negativ miljöpåverkan i köken med 
bland annat förbättrad avfalls- och kemikaliehantering. 

Aktivitet: införa kravcertifiering enligt nivå 2, eller mot-
svarande i kommunens restauranter. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskole-
nämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt 
Servicenämnden. 

fakta 
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för 
mat och dryck uppbyggd på ekologisk grund, med 
särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt 
ansvar och klimatpåverkan. En restaurang kan vara 
certifierad enligt nivå 1, 2 eller 3 vilket innebär 25, 
50 respektive 90 procent ekologiska livsmedel. 

Etappmål 1d. Alla anställda och förtroendevalda 

inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

Kunskap ger grund för ett hållbart agerande i vardagen. 
Genom en miljöutbildning för samtliga anställda vill 
Borås Stad verka för höjd kunskapsnivå om globala mil-
jöaspekter och lägga grunden för Borås Stads interna 

miljöarbete. Utbildningen ska inkludera hur Borås Stad 
arbetar med miljöfrågor och hur den anställde kommer i 
kontakt med detta i sitt arbete. Miljöutbildning ska även 
finnas med i introduktionen av nyanställda. 

Aktivitet: Alla anställda ska genomgå en miljöutbildning. 
Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsument-
nämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvara kravet. 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

Hållbar konsumtion innebär att vi använder tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov även-
tyras. Det gör vi genom effektiv användning av resurser 
och minimering av giftiga material. Dessutom minimerar 
vi utsläpp av föroreningar under tjänsten eller produktens 
hela livscykel. 

Borås Stad inspirerar invånare, föreningar och näringsliv 
att delta i arbetet genom utåtriktade projekt och aktivite-
ter. I arbetet med avfallsfrågor anses avfall vara en resurs 
samtidigt som avfallsmängderna minskar. 

Etappmål 2a. Minskat resursanvändning genom 

ökat återbruk och materialåtervinning. 

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättre miljö-
prestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som 
uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas förvalt-
ningar och kommunala bolag. 
Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med 
Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär 
att produkter hyrs istället för att köpas. 
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kom-
munens inventarier. 
Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med arbetslivsnämnden 

Etappmål 2b. Minska användningen av kemikalier 

som kan skada hälsa och miljö. 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehante-
ringssystem, där listor över ämnena som är upptagna 
på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet 
att använda systemet. 
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Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har ansvar 
för att använda systemet. 

Aktivitet: Ta fram indikator eller utgångsläge angående 
användningen av ämnena på ChemSec:s Sin-lista. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier 
i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hor-
monstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grund-
skolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden. 

fakta 
SIN-LISTAN 

ChemSec är en ideell organisation som arbetar för 
att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från 
samhället. Organisationen har tagit fram en lista på 
farliga ämnen som man anser bör ersättas, den så 
kallade SIN-listan (Substitute It Now). 

Listan bygger på samma kriterier som används för 
att införa ämnen på kandidatförteckningen inom 
EU:s kemikalielagstiftning Reach, men ChemSec 
går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte går 
igenom den omfattande process som lagstiftningen 
inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 över 
800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på 
kandidatförteckningen. 

Källa: Upphandlingsmyndigheten. 

Etappmål 2c. Livsmedel med palmolja ska succes-

sivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska 

vara palmoljefria. 

Produktion av palmolja omvandlar regnskogar till odlings-
monokulturer och utarmar den biologiska mångfalden. 
Borås Djurpark har under flera år arbetat framgångsrikt 
med att fasa ut palmoljan ur sin verksamhet. 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som inne-
håller palmolja. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämn-
der och bolag. 

Etappmål 2d. Borås Stad inköp av ekologiska och 

eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 

50 procent. 

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade 
livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål 

Nationella miljökvalitetsmål 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livs-
miljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och 
blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor 
och på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, 
vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär 
att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd 
för att underlätta för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

Genom fysisk planering och på det sätt vi exploaterar 
ska vi bidra till långsiktig hållbar användning av mark 
och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhän-
syn i planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd 
och en hälsosam livsmiljö som är förutsättningen för 
en attraktiv stad. 

Klimatavtrycket från byggnader kan minska genom 
att minska energianvändningen i byggnader eller genom 
att bygga med material med liten klimatpåverkan som 
exempelvis trä. 

Etappmål 3a. Byggnationer och markentreprenader 

ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 

Byggnaders miljöpåverkan påverkas av materialval. 
Genom miljöanpassad upphandling, i samband med 
byggnation, kan vi verka för att ett livscykelperspektiv 
integreras redan på ett tidigt stadie och att materialval 
blir så miljövänliga som möjligt. 

God bebyggd miljö. 
Ett rikt växt och djurliv. 
Begränsad miljöpåverkan. 

Folkhälsomål 
Miljöer och produkter. 
Fysisk aktivitet. 

Borås 2025 vision och strategi 
Vi effektiviserar energianvändningen och
 använder bara förnybar energi. 

Vi minimerar förekomsten av skadliga 
kemikalier i samhället. 

Vi behåller och utvecklar de natur- och kultur-
värden som finns i Borås. 

Översiktsplan 

Energi- och klimatstrategin 
Skapa förutsättningar för resurseffektiva 
bebyggelsestrukturer. 

Minska klimatavtrycket från byggnader. 

Grönområdesplan 

Vatten och avloppsplan i Borås Stad 

Borås Stads budget 2017 
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kol-
lektivtrafikresandet ska öka varje år. År 2018 och 
2025 ska kollektivtrafikresandet vara 4 %. 
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Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska 
använda material vara inom kategori A eller B endast i 
undantagsfall C inom Sunda Hus databasen eller mot-
svarande. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, 
Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala bolagen. 

Aktivitet: Kvalitetsäkra nya byggnader med särskild fokus 
på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-märkning 
eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden. 

fakta 

SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen används 
för att hitta material med liten miljöpåverkan. 

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå 

infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 

och vägplaner. 

När nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor 
inte per automatik betraktas som ledig byggmark. När 
små detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den 
gröna strukturen även utanför planområdet.  Etappmålet 
har särskilt fokus på områden som inte behandlas i grön-
områdesplanen. 

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infra-
struktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällbyggnadsnämnden i samverkan med 
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och kon-
sumentnämnden. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i 
fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällbyggnads-
nämnden. 

fakta 
GRÖNYTEFAKTOR 
Grönytefaktorn är ett sätt att mäta och utveckla 
ekosystemtjänster i områden som idag utgörs av 
exploaterad mark i samband med fysisk planering 
och exploatering. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till 
vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga tjänster 
som att rena vatten, reglera klimat och pollinera 
växter. Vi människor får nyttan antingen direkt som 
när växter producerar syre, eller genom en insats, 
som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel. 

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas 

till framtidens klimat och väder fenomen. 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskri-
ver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med 
berörda nämnder och bolag. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befint-
liga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med 
berörda nämnder och bolag. 
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål: 

FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH 
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. 
Förnybara energislag används till transporter, upp-
värmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara 
transportlösningar och inspiration till miljömed-
vetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende 

Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och 
transporter såväl i den egna organisationen som i hela 
kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men också 
minskad trängsel, buller, luftföroreningar och ett effek-
tivare användande av befintlig infrastruktur. 

Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i 

kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 

2015. 

Styrdokumentet Riktlinjer för resor är en utmärk väg-
ledning i hur anställda inom kommunkoncernen kan 
minska utsläppen från sina resor. 

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttpla-
nering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn 
till bra cykelrundor. 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, 
Borås elnät AB och Borås energi och miljö AB. 

Nationella miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan. 
Frisk luft. 
Skyddande ozonskikt. 
Folkhälsomål 
Fysisk aktivitet. 

Transportpolitiska mål 
Speciellt preciseringen; Barns möjligheter att själva på 
ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

Regionala mål 
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt. 
Många åker kollektivt. 

Utvecklingsplan för Stadstrafiken 
År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med 
kollektivtrafik. 

Borås Stads Cykelplan 
Skapa attraktiva förutsättningar och bra möjligheter till 
att invånarna i Borås Stad i större grad ska använda cykel 
som transportmedel. 

Borås 2025 vision och strategi 
Vi effektiviserar energianvändningen och 
använder bara förnybar energi. 
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva 
transportsystemen dominera med nya tekniska lös-
ningar. 
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stads-
kärnan och till andra delar av staden. 

Borås Stads Riktlinjer för resor 

Borås Stads Parkeringsregler 

Energi- och klimatstrategin 
Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens 
mål om en fossiloberoende region 2030. 
Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska 
minska med 60 procent per invånare från 1990 till 2020. 
Energianvändningen ska minska med 30 procent per 
invånare från 1990 till 2020. 

Borås Stads budget 2017 
Total energiproduktion från solenergi ska öka till 200 
MWh 2018 och 350 MWh 2025. 
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Etappmål 4b. I nyproduktion och större ombyggna-

tioner ska energianvändningen vara minst 15 % lägre 

för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i 

Boverkets byggregler, BBR. 

Den högre procentsatsen för lokaler beror på att BBR 
har en schabloniserad energianvändning för varmvatten 
på 25 kWh/m2 i bostäder och 2 kWh/m2 i lokaler. Det 
betyder att BBR i dagsläget är tuffare för bostäder än 
för lokaler. 

Undantag kan förekomma eftersom alla byggnader 
inte har samma möjlighet att nå målet, exempelvis i 
djurparkens lokaler. 

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphand-
ling av byggnation. 
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, och de kommunala 
bostadsbolagen. 

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning 
i upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fler. 
Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen 

fakta 
Boverkets byggregler, BBR, är en samling av före-
skrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket 
och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav 
och råd gällande bland annat utformning, bärför-
måga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihus-
hållning. 

Etappmål 4c. Energianvändningen för lokaler, 

bostäder och offentlig utomhusbelysning ska 

minska med 15 procent från 2016. 

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i 
samband med renoveringar. 
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala 
bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i 
kommunens lokaler och bostäder. 
Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala 
bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Aktivitet: Utreda vilka behov av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå målet om energi-
effektivisering i lokaler. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden. 

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offent-
liga utomhusbelysningen. 
Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden 
och lokalförsörjningsnämnden. 

Etappmål 4d Andelen resor inom Borås Stads geo-

grafiska område som sker till fots, med cykel eller 

kollektivtrafik ska öka. 

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsu-
mentsnämnden. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan 
användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

fakta 
Mobility management är ett koncept för att främja 
hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteen-
den. Grundläggande för mobility management är 
användningen av mjuka aktiviteter så som information 
och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika parters verksamheter. Mobility 
management får nya eller befintliga tekniska lösningar 
att ge större effekt 
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Målområdet är kopplat till 
FN:s globala hållbarhetsmål 

HÅLLBAR NATUR 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik bio-
logisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft 
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett 
stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som 
en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, 
växter och djur 

Ekosystemens funktion och processer bygger på att det 
finns en biologisk mångfald, eftersom det i ekosystemen 
sker ett samspel mellan olika arter som alla har olika 
roller. Fungerande ekosystem med en stor mångfald av 
arter finns i mosaiklandskap med skog, mark och vat-
tenförekomster. En landskapstyp som är vanlig i Borås 
kommun. För att bevara ett art- och variationsrikt land-
skap krävs att marker brukas och att säkra passager och 
spridningsmöjligheter finns. Framtagandet av en kom-
munal Plan för biologisk mångfald har påbörjats och 
beräknas vara klart under 2018. 

Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna 

och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 

korridorer. 

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infra-
struktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

FN:s konvention om biologisk mångfald 

EU:s Art och habitatdirektiv 

EU:s ramdirektiv för vatten 

EU:s Fågeldirektiv 

Nationella miljökvalitetsmål 
Ett rikt odlingslandskap. 
Levande skogar. 
Myllrande våtmarker. 
Levande sjöar och vattendrag. 
Ett rikt växt och djurliv. 
Grundvatten av god kvalitet. 

Regionala miljömål 

Borås 2025 vision och strategi 
Vi verkar för öppna landskap och för lokal 
ekologisk matproduktion som främjar biologisk 
mångfald 
Vi behåller och utvecklar de natur- och kultur-
värden som finns i Borås 

Grönområdesplan 

Översiktplan 

Riktlinjer för förvärv och försäljning 
av mark 

Energi- och klimatstrategin 
Testa metoder för produktion av biobränsle som 
utvecklar de biologiska och rekreativa värdena. 
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Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa 
avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika 

mosaiklandskapet. 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt 
skyddade arter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med 
Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridnings-
möjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med 
Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röj-
ning och plantering 

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden 
hos organisationer och markägare för att inspirera till 
ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

14 HÅLLBAR NATUR 
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 Strategi 

Program 

Plan 

• Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Miljöpolicy 
för Borås Stad 



 

 Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med 2020 
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Miljöpolicy för 
Borås Stad 
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och 
andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i 
Borås idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och 
globalt och säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social 
och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun som är lyhört för 
andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt och internationellt. 

Arbetssätt 
Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga förbättringar 
och med ambitionen att vi ska vara en ledande miljökommun. Detta möjliggörs genom 
att arbeta strukturerat för att minska miljöpåverkan. 

1. Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning 
om vad vi ska göra för att nå målen. 

2. Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i 
kommunkoncernen. 

3. Resultatet av vårt arbete följs upp och sprids internt och externt. 

4. Genom miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt motiverar vi val som 
bidrar till en hållbar utveckling. Invånare, organisationer, företag samt andra aktörer 
lokalt, regionalt och globalt är målgruppen. 

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter 
• Kretsloppsprincipen. 
Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta 
möjliga resursförbrukning. 

• Hushållningsprincipen. 
Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 

• Försiktighetsprincipen. 
Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön. 

• Utbytesprincipen. 
Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga 
alternativ. 

• Kunskapskravet. 
Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med detta program 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram visar riktningen och är den gemensamma 
plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden 
för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande 
styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Vem omfattas av programmet 
Detta program gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser. Programmet 
gäller från dess antagande till 2030. 

Bakgrund 

I Göteborgs Stads budget för 2019 gavs miljö- och klimatnämnden tillsammans med 
kommunstyrelsen uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ändra programmets namn till Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram. Programmet har tagits fram av miljöförvaltningen i samverkan 
med stadsledningskontoret och med stöd av tjänstepersoner i stadens förvaltningar och 
bolag. 

Koppling till andra styrande dokument och lagstiftning 

Göteborgs Stads budget är det övergripande styrdokumentet för samtliga styrelser och 
nämnder. På miljöområdet finns internationella överenskommelser som Parisavtalet, 
Agenda 2030 och lagstiftning som EU-direktiv. Det finns även nationell lagstiftning som 
miljöbalken och tillhörande miljökvalitetsnormer. Miljöbalkens mål är att främja en 
hållbar utveckling som innebär att levande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam och god miljö. Miljökvalitetsnormer avspeglar den lägsta godtagbara 
miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet. Utöver lagstiftning finns det nationella 
miljömålssystemet med de nationella miljömålen. Syftet med miljömålen är att ge en 
långsiktig miljöpolitisk målbild och fungera som vägledning för hela samhällets 
miljöarbete. Dessa är dessutom en konkretisering av den ekologiska dimensionen i de 
globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Agenda 2030 är en universell agenda för en 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

I figur 1 nedan visas vilka styrande dokument inom Göteborgs Stad och på regional nivå 
som miljö- och klimatprogrammet huvudsakligen relaterar till samt, på en övergripande 
nivå, vilka lagar och annan författning som styr miljöområdet. Programmet är även 
beroende av, påverkas av eller påverkar program och planer för andra områden. Under 
varje delmål i miljö- och klimatprogrammet visas vilka av de styrande dokumenten inom 
Göteborgs Stad som samverkar med respektive mål. 
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Figur 1 Styrande dokument med kopplingar till miljö- och klimatprogrammet. 

Avgränsningar 

Följande avgränsningar gäller för miljö- och klimatprogrammet: 

• Programmet innehåller inte mål för områden som redan täcks av andra styrande 
dokument i staden, exempelvis förebyggande av avfall, återanvändning och 
återvinning som omhändertas av den regionala avfallsplanen, Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030. 

• Programmet innehåller inga mål om klimatanpassning. Fokus ligger istället på att 
minska vår klimatpåverkan och därmed minska kommande behov av åtgärder för 
klimatanpassning. I programmets strategi Vi planerar för en grön och robust stad 
ges dock utrymme för att samverka kring lösningar för att mildra effekterna av 
klimatförändringarna genom grön infrastruktur. 

• Krav som finns i lagstiftning eller annan reglering som motiverar till förändring 
upprepas inte som mål eller målvärden för indikatorer i programmet. 

Genomförande av detta program 

Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att driva och samordna arbetet med att genomföra 
programmet utifrån nämndens uppdrag i reglementet att ”driva och samordna stadens 
arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”. 

För att nå målen i programmet finns en tydlig ambition att utveckla kapacitet för att 
arbeta med genomförande. Detta kommer ske på två sätt: 
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1. Ordinarie verksamhetsplanering med stöd av miljöledningssystem 

Samtliga nämnder och styrelser ska i sin ordinarie verksamhetsplanering, med stöd av 
deras miljöledningssystem, identifiera och prioritera de åtgärder som behöver 
genomföras inom sina respektive ansvarsområden, för att miljömålen och delmålen i 
programmet ska kunna nås. På detta sätt integreras miljöfrågorna i verksamheternas 
planering. 

2. Tvärsektoriellt arbete genom programmets strategier 

Genom programmets sju tvärgående strategier ska nämnder och styrelser kraftsamla 
inom områden som kräver en hög grad av samverkan och tvärgående nya lösningar. 
Strategierna syftar till att åstadkomma ett förändringsdrivande utvecklingsarbete för 
att påskynda omställningen till en hållbar stad. 

För varje strategi finns en samordningsansvarig nämnd eller styrelse som ansvarar för 
att driva och samordna strategin. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att 
koordinera arbetet inom och mellan strategierna. 

Om det utöver detta finns behov av stadenövergripande handlingsplaner kommer det att 
övervägas. Nya handlingsplaner som eventuellt tas fram ska komplettera befintliga planer 
som finns i staden och innehålla åtgärder som kräver ett tvärsektoriellt samarbete. 

För att målen ska nås är samverkan mellan Göteborg Stad och näringsliv, invånare, 
akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. För att säkerställa ett tydligt 
fokus på genomförande, och löpande kunna möta de hinder som uppstår, kommer 
uppföljningen av programmet få stor betydelse för arbetet. 

Uppföljning av detta program 

Uppföljning och analys av måluppfyllelse rapporteras till kommunfullmäktige vartannat 
år såvida inte kommunfullmäktige beslutar om annan frekvens kopplat till särskilda delar 
eller hela programmet. Miljöförvaltningen samlar in information till programmets 
indikatorer löpande under perioden och begär information från stadens verksamheter vid 
behov. De nulägen för indikatorer som saknas i programmet kommer att tas fram under 
början av programperioden och användas vid uppföljning av programmet. Utöver de 
indikatorer som anges i programmet kommer även andra indikatorer, stödindikatorer, att 
följas för att bedöma hur arbetet med målen går. Genom stadens löpande arbete med 
miljöledningssystemet kommer miljöförvaltningen kunna följa verksamheternas arbete 
med programmet och dess mål. 

En processinriktad uppföljning av arbetet inom programmets strategier kommer att 
genomföras för att identifiera både framgångar, svårigheter och möjliga vägar framåt. 
Resultaten kommer användas i arbetet med strategierna för lärande och ständig utveckling 
av kapacitet som krävs för ökad takt i genomförandet. Återkoppling kommer göras till 
utsedda direktörsgrupper kopplade till varje strategi och rapporteras en gång per år till 
kommunstyrelsen. 

Programmet kommer att utvärderas och revideras under giltighetsperioden. 
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En ekologiskt hållbar stad 
– för naturen, klimatet och 
människan 

Agenda 2030 är utgångspunkten 

Miljö- och klimatprogrammet har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 
2030, Sveriges nationella miljömålssystem, Parisavtalet och de utmaningar som Göteborg 
som samhälle och Göteborgs Stad som organisation står inför för att klara omställningen 
till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

I de globala hållbarhetsmålen integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, 
ekonomisk och ekologisk. Målen är odelbara och flera av målen är beroende av och direkt 
kopplade till varandra, vilket innebär att en positiv utveckling inom ett mål kan ge 
positiva effekter för ett annat mål. Hållbarhet inom den ekologiska dimensionen är en 
grundläggande förutsättning för att nå hållbarhet inom de ekonomiska och sociala 
dimensionerna. 

Programmets målbild: Ekologiskt hållbar stad 2030 

Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 
2030. Det innebär att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det 
kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Våra barn och 
kommande generationer ska inte belastas med problem som vi själva kan lösa. Inte heller 
ska människor, djur och natur i andra länder behöva påverkas negativt av hur vi lever. 

Miljö- och klimatprogrammet utgör det övergripande styrande dokumentet för arbetet 
inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Genom 
programmet ska Göteborgs Stad driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle. För att lyckas med detta är samverkan mellan Göteborg Stad och näringsliv, 
invånare, akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. 

Miljömål för naturen, klimatet och människan 

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg 
och innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre 
miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar 
på Göteborg Stads egen verksamhet. 

För respektive miljömål och delmål finns en tabell med indikatorer, där nuläge och 
målvärde anges. Indikatorerna med målvärden konkretiserar vad det är som ska uppnås 
till angivet årtal. För de indikatorer som saknar nuläge anges ”kräver utveckling”. Dessa 
kommer att tas fram under början av programperioden. I bilaga 1 finns en fördjupad 
beskrivning av mål och indikatorer. 
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Miljö- och klimatprogrammet gäller till 2030. Indikatorerna för de tre miljömålen och de 
flesta av delmålen har också 2030 som målår. Några av delmålens indikatorer har 2023 
och 2025 som målår. Det är för att dessa bedöms lättare att nå, att omställningen på dessa 
områden behöver skyndas på eller att målvärdet behöver uppnås för att en annan 
indikators målvärde ska kunna nås till 2030. Utöver de indikatorer som finns i 
programmet kommer stödindikatorer att användas i uppföljningen som underlag till 
bedömningar och analyser. 

Under respektive miljömål anges vilka av Sveriges nationella miljömål och de globala 
hållbarhetsmålen som miljömålet i huvudsak relaterar till. Under respektive delmål anges 
vilka styrande dokument i Göteborgs Stad som delmålet i huvudsak samverkar med. 

Göteborgs Stads rådighet över miljöpåverkan i Göteborg 

För att miljömålen och delmålen ska kunna nås behöver förändringar ske i samhället som 
Göteborgs Stad har olika grad av rådighet över. Med rådighet menas i detta sammanhang 
på vilket sätt staden kan påverka en fråga. I arbetet med att nå målen behöver Göteborgs 
Stad arbeta med vår direkta och indirekta rådighet såväl som vår rådighet genom 
påverkan. Exempel på stadens olika grad av rådighet förklaras i figur 2. Göteborgs Stads 
huvudsakliga rådighet över miljömålen och delmålen visas i en tabell under respektive 
miljömål. 

Minska miljöpåverkan från den 
egna verksamheten. 

Till exempel från stadens 
tjänsteresor och inköp. 

Indirekt rådighet 

Direkt rådighet 

Rådighet genom påverkan 

Skapa förutsättningar för göteborgare och 
andra aktörer att minska sin miljöpåverkan. 

Till exempel genom stadsutveckling och förändrad 
trafikinfrastruktur. 

Påverka göteborgare och andra 
aktörer för minskad miljöpåverkan. 
Till exempel genom påverkansarbete 

för utvecklade styrmedel, skärpt 
lagstiftning och arbete för att minska 
göteborgarnas konsumtionsbaserade 
utsläpp från flygresor, mat och varor. 

Figur 2 Göteborgs Stads olika grad av rådighet över miljöpåverkan i Göteborg. 
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Tvärgående strategier 

Programmet innehåller utöver målen sju tvärgående strategier. Arbetet i strategierna 
bidrar på olika sätt till att nå samtliga miljömål. 

Genom programmets strategier ska nämnder och styrelser kraftsamla inom områden som 
kräver en hög grad av samverkan och tvärgående nya lösningar. Strategierna syftar till att 
åstadkomma ett förändringsdrivande utvecklingsarbete av relevanta arbetssätt för att 
påskynda omställningen. Genom strategierna ska staden arbeta i mer anpassningsbara 
processer som uppmuntrar till gemensamt lärande. Avgörande är att strategierna ges 
kapacitet för att klara omställningen. 

Sammanfattande bild över programmets mål och strategier 

I figur 3 visas en sammanfattande bild över de tre miljömålen med tillhörande delmål och 
programmets sju strategier. Målen är förkortade i bilden. Bilden ringas in av 
miljöledningssystemets fyra aktiviteter för ett systematiskt miljöarbete: planera, 
genomföra, följa upp och förbättra. 
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Figur 3 Sammanfattande bild över miljö- och klimatprogrammets målbild, miljömål, delmål och strategier. 
Bilden ringas in av miljöledningssystemets systematik som är en viktig del för genomförandet av programmet. 
I bilden är målen förkortade. 
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Naturen 

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald 

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och 
livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge 
förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den 
biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt. 

Biologisk mångfald är grunden för välfungerande ekosystem 
Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag enligt 
FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Användningen av 
mark och vatten förändras så att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Huvudorsaken 
är att naturresurser överutnyttjas. Dessutom gör den globala uppvärmningen att arter som 
bygger upp ekosystemen försvinner. En stor utmaning är att nå miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

En hög biologisk mångfald är en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de 
funktioner och nyttor som vi människor får av naturen. Dessa kallas ekosystemtjänster 
och är till exempel att insekter pollinerar grödor, att vatten och luft renas i naturen, att 
mikroorganismer och maskar gör jorden bördig och att vår hälsa förbättras av att vi vistas 
i naturen. 

Globalt dör arter ut i en hög takt och ekosystem förstörs. Samtidigt finns goda 
förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för 
många växter och djur. Vi behöver ta hand om och utveckla Göteborgs natur och dess 
rika växt- och djurliv till nytta för kommande generationer. 
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Den framtiden kan Göteborgs Stad arbeta för eftersom vi 

• äger och sköter över hälften av Göteborgs mark. 
• har möjlighet att skydda naturområden med stöd av miljöbalken och att ingå 

frivilliga naturvårdsavtal med markägare. 
• hanterar Göteborgs avloppsvatten som når ut till vattendrag, sjöar och hav 

• planerar Göteborgs stadsutveckling. 
• köper in stora mängder varor och tjänster samt kan ställa hårda krav i 

upphandlingar. 

Miljömålet följs upp både med hjälp av följande indikatorer och med delmålens 
indikatorer: 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel välhävdade ängs- och betesmarker 55 procent (2017) Mer än 90 procent 

Areal skyddad natur 13 230 hektar (2019) Minst 16 200 hektar 

Antal kommunala biotopskydd och naturminnen 0 (2019) 10 respektive 15 

Areal naturliga gräsmarker 2 112 hektar (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Areal ädellövskog 1 734 hektar (2011) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Andel ytvattenförekomster med god ekologisk 
status 

17 procent (2019) 100 procent 

Målet relaterar till dessa nationella miljömål: 

• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Målet relaterar till dessa globala hållbarhetsmål: 

2 Ingen hunger 
3 God hälsa och välbefinnande 
6 Rent vatten och sanitet för alla 

11 Hållbara städer och samhällen 
12 Hållbar konsumtion och produktion 
14 Hav och marina resurser 
15 Ekosystem och biologisk mångfald 
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Delmål för naturen 

1. Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena 
utvecklas 

Ansvarsbiotoper är livsmiljöer för växt- och djurarter som till exempel en kommun eller 
region ur ett nationellt perspektiv har ett särskilt stort ansvar att bevara och utveckla. 
Miljöförvaltningen har tagit fram 23 kategorier av ansvarsbiotoper för Göteborg. Det är 
till exempel grunda havsvikar, naturliga betesmarker, ädellövskogar och småvatten. 
Många av ansvarsbiotoperna är beroende av kontinuerlig skötsel och brister i skötseln är 
ett av de stora hoten mot dem. Ett exempel är att välskötta hagmarker har minskat med 
nästan hälften från år 1990 till idag. Dessa är en mycket viktig livsmiljö för en mängd 
sällsynta växter och djur som är beroende av bete eller slåtter. Arter som minskar är till 
exempel blommorna kattfot och mandelblom. Staden har inte all den kunskap om 
ansvarsbiotoperna som vi behöver för att göra rätt prioriteringar. Det medverkar till att vi 
inte sköter och skyddar naturvärdena tillräckligt idag. 

För att nå målet behöver Göteborgs Stad inventera och bedöma skyddsbehovet för 
ansvarsbiotoperna så att vi kan göra rätt prioriteringar. Därefter behöver staden skapa ett 
långsiktigt skydd och skötsel för de biotoper som har behov av det. 

Den största utmaningen är att öka insatserna i de särskilt skötselkrävande biotoperna för 
att bevara och utveckla deras särskilda naturvärden, även utanför skyddade områden. För 
områden som kräver betesdjur kan staden öka samverkan med sina arrendatorer och andra 
djurhållare. Inom staden behöver vi utveckla vårt arbete med de skyddsverktyg som 
lämpar sig för mindre områden, till exempel att skapa biotopskydd eller ingå 
naturvårdsavtal med privata markägare. 

Indikatorer Nuläge 2020 Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Andel inventerade kategorier av 
ansvarsbiotoper (totalt 23 
stycken) 

80 procent 100 procent -

Andel skyddsbedömda 
kategorier av ansvarsbiotoper 

0 procent 100 procent -

Areal ansvarsbiotoper, totalt 
samt på kommunal mark 

Totalt 11 165 hektar 
varav 2 787 hektar 
kommunalt. 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Andel ansvarsbiotoper med 
naturvårdsinriktad skötsel och 
andel med formellt skydd, totalt 
samt på kommunal mark 

Naturvårdsinriktad 
skötsel: 
kräver utveckling 

Andel formellt skydd: 
totalt 53 procent, 
kommunalt 31 procent. 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Kopplade styrande dokument: 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 
• Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 

• Göteborgs Stads översiktsplan 

• Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 
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2. Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag 
God vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag är en miljökvalitetsnorm som Sveriges 
vattenförvaltning ska nå till 2027. God vattenstatus består av flera olika kvalitetsfaktorer, 
till exempel hur vattendragets botten ser ut, om det finns vandringshinder och om det 
finns utsläpp av näringsämnen som genom övergödning påverkar livet i vattnet. Det är 
bara ett fåtal vattenförekomster i Göteborg som har god status idag. Göteborgs Stad 
påverkar statusen på många olika sätt till exempel via utsläpp, i vår planering samt 
skötsel av mark och vatten. 

En utmaning är att kraftigt minska stadens påverkan från punktutsläpp, dagvatten och 
markanvändning såväl i befintlig miljö som vid nybyggnation. Det kan innebära att 
minska de totala utsläppen genom effektivisering eller att utveckla nya reningsmetoder. 
Göteborgs Stad behöver även utveckla en konkret samverkan kring åtgärder med de 
kommuner som ligger uppströms i stadens vattendrag. Mellan 45–65 procent av 
vattenförekomsterna är i dagsläget oklassade när det gäller status för olika 
kvalitetsfaktorer. Det ger ett stort osäkerhetsintervall. En samlad och mer detaljerad bild 
av åtgärdsbehovet kommer att finnas i Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus. 

Indikatorer 
Nuläge 2019 
(medelvärde 2015–2019) Målvärde 2030 

Bräddad mängd spillvatten samt utsläpp av kväve 
och fosfor, till recipienter utöver Göta Älv 

99 200 kubikmeter 
Kväve: 6,6 ton 

Fosfor: 1 ton 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod, dock 
lägst en minskning med 
25 procent. 

Utsläpp av kväve och fosfor från avloppsystemet 
(Ryaverket och bräddat spillvatten) till Göta Älv 

Kväve: 740 ton 

Fosfor: 29 ton 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod 

Kopplade styrande dokument: 
• Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 
• Göteborgs Stads översiktsplan 

• Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 

3. Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön 
Mycket av den biologiska mångfalden i Göteborg finns i stadsnära lägen. De gröna 
inslagen i stadsmiljön har en stor potential att med rätt skötsel ge ett viktigt bidrag till 
bevarandet av de arter som förekommer i Göteborg. Det kan röra sig om direkta 
livsmiljöer för växter och djur eller möjligheter att sprida sig i landskapet. Gamla träd i 
våra parker är till exempel livsmiljö för många hotade skalbaggar, lavar och svampar, 
som ädellav och ekticka. Vissa naturvärden kan försämras snabbt med fel eller utebliven 
skötsel, till exempel kan gamla träd skadas av träd som växer in i kronan och blomrika 
vägrenar kan växa igen med sly. 

Utmaningen ligger i att samtidigt som vi bygger ut staden i hög takt, se till att den 
biologiska mångfalden ökar och tas tillvara som en resurs för staden och dess invånare. 
Göteborgs Stad behöver ta fram en metodik där den biologiska mångfalden och de 
ekosystemtjänster som den tillhandahåller blir synliga i exploateringskalkylerna. Vi 
behöver också ta fram nya verktyg som kompletterar stadens arbetssätt med att beräkna 
grönytefaktor, så att vi med smart planering kan kombinera stadsutveckling med 
biologisk mångfald. Vi behöver se till att områden med naturvärden sköts på rätt sätt. Det 
kan innebära att vi behöver ta fram nya skötselmetoder. 
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Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel allmän plats med markanvändning ”Natur” av 
total detaljplanerad yta 

3,7 procent (2020) Inte minskat jämfört med 
2020 

Andel grönytor enligt framtagna kriterier som 
Göteborgs Stad äger inom ”Sammanhängande 
stadsbebyggelse” (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) som har skötselmål för 
biologisk mångfald (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) 

Kräver utveckling 100 procent 

Andel grönyta inom "Sammanhängande 
stadsbebyggelse" som sköts så att den biologiska 
mångfalden ökar (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) – stickprov 

Kräver utveckling 100 procent 

Areal våtmarker (i stadsmiljö) Kräver utveckling Årlig ökning 

Kopplade styrande dokument: 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 

• Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 

• Göteborgs Stads översiktsplan 
• Riktlinje för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och 

exploateringsprojekt i Göteborgs stad 
• Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 

• Vision Älvstaden 

4. Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald 
Göteborgs Stads inköp av varor och tjänster påverkar den biologiska mångfalden såväl 
lokalt som globalt. De tjänster som staden köper in, till exempel skötsel av mark, har 
motsvarande påverkan och även direkt påverkan på biologisk mångfald i utförandet av 
entreprenaden. I samband med bygg-, anläggnings- och driftsentreprenader har vi goda 
möjligheter att främja biologisk mångfald genom att till exempel anlägga ängsmark eller 
sandiga ytor för vildbin och andra pollinerare. Produktion och konsumtion av livsmedel 
har en betydande inverkan på biologisk mångfald, inte minst i odlingslandskapet. 
Göteborgs Stad köper in cirka 13 000 ton livsmedel per år, och i stadens förskolor, skolor, 
äldreboenden och andra boenden serveras varje år runt 20 miljoner måltider. 

En utmaning ligger i att med hjälp av ökad kunskap om hur stadens inköp påverkar 
biologisk mångfald, kunna ställa rätt krav i upphandlingar. Att följa upp hur kraven 
efterlevs kan innebära metodutveckling av till exempel kriterier och redovisning. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel inköp av miljöcertifierade/miljömärkta 
produkter och tjänster där sådana alternativ finns 

(Gäller inte de inköp som omfattas av indikator för 
ekologiska livsmedel) 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel ekologiska livsmedelsinköp 48 procent (2019) 80 procent 

Andel inköp av bygg- och 
anläggningsentreprenader enligt kriterier om 
betydelsefull påverkan som bidrar till att främja 
biologisk mångfald 

Kräver utveckling Årlig ökning 
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Kopplade styrande dokument: 
• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 
• Göteborgs stads riktlinje för inköp och upphandling 
• Kommande styrande dokument för måltider 
• Program för miljöanpassat byggande 

Göteborgs Stads rådighet över miljömålet om naturen med 
tillhörande delmål 
I tabellen nedan visas vilken huvudsaklig rådighet Göteborgs Stad har över miljömålet 
om naturen med tillhörande delmål. 

Mål Rådighet 

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald 

Delmål 1: Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att 
naturvärdena utvecklas 

Delmål 2: Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag 

Delmål 3: Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

Delmål 4: Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald 

Direkt rådighet Indirekt rådighet Rådighet genom 
påverkan 
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Klimatet 
Miljömål: Göteborgs klimatavtryck är nära noll 
Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt 
som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska 
med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med 
minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre 
takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets 
omställning. 

En global uppvärmning under 1,5 grader 
Medeltemperaturen i jordens atmosfär har hittills ökat med mer än en grad sedan 
förindustriell tid och effekterna av temperaturökningen märks redan genom exempelvis 
stigande havsnivåer, minskning av istäcket i Arktis, och förändrade nederbördsmönster. 
Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader 
och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Alla världens länder har 
förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. De 
åtaganden som hittills gjorts beräknas leda till 3,2 graders uppvärmning. Världen behöver 
därför göra mer för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. 

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) pekar i sin 
specialrapport från 2018 på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global 
uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Till exempel skulle hundra 
miljontals färre människor utsättas för klimateffekter och ökad fattigdom, värmeböljor 
och vattenbrist samtidigt som livsmiljöerna för fler djur och växtarter skulle krympa eller 
försvinna. Om världen ska lyckas begränsa klimatpåverkan till 1,5 graders uppvärmning 
måste de globala utsläppen minska med 7,6 procent per år mellan 2020 och 2030 och nå 
nettonollutsläpp 2050. För att lyckas krävs snabba och långtgående omställningar av 
samhället. Vi behöver genomföra systemövergångar som aldrig tidigare förekommit i så 
stor omfattning och som innebär kraftiga utsläppsminskningar i alla sektorer, en bred 
portfölj med åtgärder och en signifikant ökning av investeringar. Utsläppen på global 
nivå har de senaste tio åren ökat med 11 procent. 

Göteborg bör ligga över den globala minskningstakten för att leva upp till Parisavtalet 
och siktet ska vara inställt på att så snabbt som möjligt minska klimatavtrycket till noll. 
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Klimatpåverkan från konsumtion behöver minska med minst 7,6 procent per år vilket 
motsvarar 64 procents minskning mellan 2017 och 2030. För att ligga i linje med det 
regionala målet inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om måste utsläppen inom 
Göteborgs geografiska område minska med minst 10,3 procent per år vilket motsvarar 80 
procent minskning mellan 1990 och 2030. 

Begreppet klimatavtryck i målet inbegriper både det geografiska och det 
konsumtionsbaserade perspektivet på utsläppen. Det inkluderar därmed utsläpp som sker 
inom Göteborgs geografiska område och konsumtionsbaserade utsläpp. Till de 
konsumtionsbaserade utsläppen räknas utsläpp från produkter och tjänster som skett i alla 
tidigare led innan den konsumeras, oavsett var i världen dessa utsläpp sker, se figur 4. 

Figur 4 Bilden illustrerar olika perspektiv på Göteborgs klimatavtryck. Det geografiska perspektivet visar 
utsläpp som orsakas av produktion inom Göteborgs geografiska område, oavsett var i världen varorna och 
tjänsterna konsumeras. Det konsumtionsbaserade perspektivet visar utsläpp som orsakas av varor och 
tjänster som konsumeras av göteborgare, oavsett var i världen de produceras. Perspektiven överlappar 
varandra och innebär olika sätt att titta på delvis samma utsläpp. 

Göteborgs Stad ska agera som ett föredöme i arbetet med att nå målen och inom de 
områden vi har en högre grad av rådighet sätter vi högre mål. Samtidigt ska vi säkerställa 
att våra åtgärder inte enbart minskar lokala utsläpp utan även de totala utsläppen i 
Sverige, Europa och världen. Detta innebär både utmaningar och möjligheter då Göteborg 
har en stor industrisektor och fungerar som ett svenskt logistiknav. Åtgärder som är 
skalbara och användbara i andra kommuner och städer ska prioriteras. 

Även om fokus ligger på att minska utsläppen behöver Göteborgs Stad arbeta för att 
möjliggöra och applicera tekniker för koldioxidinfångning. De är viktiga för att i 
framtiden nå negativa utsläpp. 

Göteborgs Stad är en viktig drivkraft i klimatomställningen av Göteborg, framför allt i 
kraft av stadens rådighet över ett stort antal styrmedel som kan skapa förutsättningar för 
omställningen, men också i kraft av att vara en stor organisation med betydande egna 
möjligheter att minska utsläppen. 
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Den framtiden kan Göteborgs Stad arbeta för eftersom vi 

• planerar Göteborgs stadsutveckling och trafikinfrastruktur. 
• köper in mycket varor och tjänster samt kan ställa hårda krav i upphandlingar. 
• ansvarar för en betydande del av energiproduktionen och energiinfrastrukturen. 
• kan påverka energianvändningen i våra lokaler och bostäder. 
• kan minska klimatpåverkan vid byggande av lokaler och bostäder. 
• kan minska klimatpåverkan från våra processer inom exempelvis vatten- och 

avloppsrening. 
• kan påverka energianvändning och klimatpåverkan genom tillsyn, rådgivning, 

utbildning och kunskapsspridning. 
• genom utbildning och rådgivning kan driva och möjliggöra förändringar till mer 

hållbara livsstilar och konsumtionsmönster. 
• kan samverka med företag i kommunen kring deras viktiga roll i omställningen. 

Miljömålet följs upp både med hjälp av följande indikatorer och med delmålens 
indikatorer: 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom 
Göteborgs geografiska område (inkluderar både 
utsläpp från den handlande och icke handlande 
sektorn) 

4,2 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år (2018) 

1,1 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per 
invånare i Sverige 

8,9 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år (2017) 

3,3 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Målet relaterar till dessa nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Målet relaterar till dessa globala hållbarhetsmål: 

3 God hälsa och välbefinnande 
7 Hållbar energi för alla 
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

11 Hållbara städer och samhällen 
12 Hållbar konsumtion och produktion 
13 Bekämpa klimatförändringarna 
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Delmål för klimatet 
1. Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler 
Att effektivisera vår energianvändning är en förutsättning för ett energisystem utan 
negativ miljö- och klimatpåverkan. En lägre energianvändning gör det lättare att ställa om 
energiproduktionen från fossila till förnybara energikällor. En minskad elanvändning 
inom de utpekade sektorerna, vilket också kan leda till ett minskat eleffektuttag, 
underlättar också den pågående elektrifieringen av industri- och transportsektorn. 

Delmålet innebär att primärenergianvändningen ska minska med minst 30 procent per 
invånare till 2030 jämfört med 2010. Delmålet omfattar energianvändning i bostäder, 
lokaler, offentlig verksamhet och näringsliv, exklusive industri, lantbruk och transporter. 
Mellan 2010 och 2018 minskade primärenergianvändningen per capita med cirka 10 
procent. 

Det är viktigt att Göteborgs Stad gör vad vi kan för att föregå med gott exempel och visa 
vägen. För att kunna nå målet behöver staden prioritera energieffektivisering av vårt eget 
befintliga bestånd av bostäder och lokaler samtidigt som nya byggnader byggs med hög 
energiprestanda. För att få näringsliv och privatpersoner att minska sin energianvändning 
behöver vi använda och utveckla vår rådgivning, tillsyn och samverkan med näringsliv 
och akademi, till exempel genom Gothenburg Climate Partnership. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Primärenergianvändning per invånare inom 
kommunens gränser 

18 MWh per invånare 
(2010) 
16 MWh per invånare 
(2018) 

12 MWh per invånare 

Genomsnittlig primärenergianvändning per 
kvadratmeter i Göteborgs Stads lokaler och 
bostäder där verksamheten kan relateras till yta 

Lokaler: 
183 kWh/m2 (2010) 
180 kWh/m2 (2017) 
Bostäder: 
106 kWh/m2 (2009) 

94 kWh/m2 (2017) 

Lokaler: 
134 kWh/m2 

Bostäder: 
76 kWh/m2 

Kopplade styrande dokument: 
• Göteborgs Stads energiplan 2021–2030 
• Program för miljöanpassat byggande 

2. Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor 
Göteborg har goda förutsättningar för att utveckla ett energisystem med minimal 
klimatpåverkan. Med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och Göteborgs Stad som producent av 
fjärrvärme, fjärrkyla och el har staden stor rådighet över den omställning av 
energisystemet som krävs, från fossilt till förnybart. 

Göteborgs Stad äger genom Göteborg Energi AB värme- och kraftvärmeverk som 
producerar både värme och el, delvis med fossila bränslen. För att nå målet ska de 
fossildrivna produktionsanläggningarna avvecklas eller konverteras till att använda 
förnybara bränslen senast år 2025. En utmaning med en sådan omställning är de 
ekonomiska investeringar som krävs och att det ska ske på relativt kort tid. Samtidigt 
behöver staden arbeta med delmålet Göteborgs Stad minskar energianvändningen i 
bostäder och lokaler för att göra övergången till ett hållbart energisystem lättare. 
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Indikator  Nuläge Målvärde 2025 

Andelen el och fjärrvärme som produceras av 
förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s 
produktionsanläggningar 

El: 
1,6 procent (2010) 
20 procent (2018) 

Fjärrvärme: 
35 procent (2010) 
69 procent (2018) 

El: 
100 procent 

Fjärrvärme: 
100 procent 

Kopplade styrande dokument: 
• Göteborgs Stads energiplan 2021–2030 
• Göteborgs Stads översiktsplan 

3. Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter 
Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, 
efter raffinaderierna. Göteborg har som storstad större möjligheter till en högre andel 
gång och cykel samt kollektivtrafik, liksom till effektivare godstransporter, än Sverige 
som helhet. Delmålet för trafikens utsläpp är därför satt högre än motsvarande nationella 
mål. Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 
procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 
25 procent till 2030 jämfört med 2020. Mellan 2010 och 2017 har utsläppen av 
växthusgaser från transporter i Göteborg minskat med 5,4 procent. 

För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till 
kollektivtrafik, och av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Vidare behöver 
användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel 
och elfordon. De förnybara drivmedlen kommer inte att räcka till en lika stor 
vägtrafikvolym som idag och dessutom till sjöfart, flyg och arbetsmaskiner samt övriga 
sektorer. Därför behöver också vägtrafikens volym minska. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2023 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser från 
transporter i Göteborg 

999 900 ton 
koldioxidekvivalenter 
per år (2010) 
945 600 ton 
koldioxidekvivalenter 
per år (2017) 

- Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2010 

Vägtrafikarbete, det vill säga 
antal körda kilometer med alla 
typer av motoriserade vägfordon 
per vardagsdygn, i Göteborg 

Kräver utveckling - 25 procent lägre 
jämfört med 2020 

Andel av Göteborgs Stads 
fordon som är fossilfria 

55 procent (2019) 100 procent -
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Kopplade styrande dokument: 
• Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 

• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 
• Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad 

• Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till 
introduktion av elfordon (namnförslag på reviderat styrande dokument: 
Göteborgs Stads riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta fordon) 

• Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten 

• Göteborgs Stads översiktsplan 

• Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille 

• Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
• Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035 

• Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 

4. Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp 
Göteborgs Stad är en av Sveriges största inköpare med inköp på omkring 25 miljarder 
kronor årligen. Samtidigt orsakar stadens verksamheter runt 500 miljoner ton avfall 
årligen. Bygg och anläggning står för nästan hälften av inköpsvolymen. Delmålet innebär 
att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska 
med cirka 30 procent för livsmedel och med minst 90 procent för övriga inköp samt för 
byggnader och anläggningar. 

För att nå målet behöver stadens inköp, upphandling, användning och avyttring av varor 
och tjänster behovsbedömas, systematiseras och effektiviseras. Utmaningen för att nå 
målet består främst i mängden, små och större, beslut som behöver tas inom Göteborgs 
Stad och behovet av samordning och gemensamma prioriteringsrutiner för stadens inköp. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
inventarier, produkter, material 
och tjänster 
(Gäller inte de inköp som 
omfattas av övriga indikatorer 
inom delmålet) 

Kräver utveckling - Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från ny- och 
ombyggda byggnader i egen 
regi samt vid nyexploatering på 
mark med markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent 
lägre jämfört med 
2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från 
anläggningar i egen regi samt 
vid nyexploatering på mark 
med markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent 
lägre jämfört med 
2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
livsmedel 

1,9 kg 
koldioxidekvivalenter/kg 
livsmedel (2019) 

- 1,3 kg 
koldioxidekvivalenter/kg 
livsmedel 
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Kopplade styrande dokument: 
• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 
• Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
• Göteborgs stads riktlinje för inköp och upphandling 

• Kommande styrande dokument för måltider 
• Program för miljöanpassat byggande 

Göteborgs Stads rådighet över miljömålet om klimatet med 
tillhörande delmål 
I tabellen nedan visas vilken huvudsaklig rådighet Göteborgs Stad har över miljömålet 
om naturen med tillhörande delmål. 

Mål Rådighet 

Miljömål: Göteborgs klimatavtryck är nära noll 

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler 

Delmål 2: Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor 

Delmål 3: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter 

Delmål 4: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp 

Direkt rådighet Indirekt rådighet Rådighet genom 
påverkan 
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Människan 

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre 
luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska 
vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors 
behov, nu och i framtiden. 

En miljö för hälsa och välbefinnande 
Den fysiska livsmiljön göteborgarna lever och verkar i har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande. Miljömålet och delmålen handlar om att förstärka de miljöhälsofaktorer 
som påverkar människor positivt och att minska påverkan från de faktorer som har en 
negativ påverkan. Genom att skapa hälsosamma livsmiljöer ger staden göteborgarna 
förutsättningar för att få en god livskvalitet. 

Exponering för skadliga ämnen, luftföroreningar och miljöer med höga ljudnivåer kan ge 
människor hälsoproblem. Barn är särskilt sårbara och därför är deras livsmiljöer 
prioriterade. När vi tar hänsyn till de yngsta invånarna får det positiva effekter för alla i 
Göteborg. 

I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 
luftföroreningar och höga bullernivåer där människor vistas. För att göteborgarna ska få 
en hälsosam livsmiljö krävs det att vägtrafiken minskar, och att gång, cykel samt 
kollektivtrafik prioriteras i stadens planering och förvaltning. 

Göteborgs Stad skapar en grön och robust stad genom att använda, bevara och utveckla 
naturens nyttor, så kallade ekosystemtjänster. Med hjälp av vatten- och grönytor kan vi 
både utjämna klimatförändringarnas effekter och ge göteborgarna tillgång till mer 
hälsosamma miljöer. Den framtiden kan Göteborgs Stad arbeta för eftersom vi 

• planerar Göteborgs stadsutveckling. 
• planerar och förvaltar Göteborgs trafikinfrastruktur. 
• äger och sköter över hälften av Göteborgs mark. 
• köper in mycket varor och tjänster och kan då ställa krav i upphandlingar. 
• utövar tillsyn, rådgivning, utbildning och kunskapsspridning. 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 25 (50) 



 

   
  
  

 

   

 

 
 

 
 

  

   
 

   

 
  

 

 

  

   

  
  
  

   

  
  
  
  
  
  
  

Miljömålet följs upp både med hjälp av följande indikatorer och med delmålens 
indikatorer: 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer 
med alla typer av motoriserade vägfordon per 
vardagsdygn, i Göteborg 

Kräver utveckling 25 procent lägre jämfört 
med 2020 

Andel grön och blå yta i sammanhängande 
stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) 

55 procent (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Tillgång till ”svala öar” Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel detaljplaner på kommunal mark där 
grönytefaktorer är satta i samrådet (procent/år) 

3 procent (2019) 100 procent 

Målet relaterar till dessa nationella miljömål: 

• Frisk luft 
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 

Målet relaterar till dessa globala hållbarhetsmål: 

3 God hälsa och välbefinnande 
4 God utbildning 
6 Rent vatten och sanitet för alla 

11 Hållbara städer och samhällen 
12 Hållbar konsumtion och produktion 
13 Bekämpa klimatförändringarna 
14 Hav och marina resurser 
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Delmål för människan 

1. Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen 
Genom att minska användningen av de ämnen som är utpekade av Kemikalieinspektionen 
som särskilt skadliga, minskar risken att människor får hälsoproblem i form av 
exempelvis hormonstörningar, cancer och allergier. Samtidigt bidrar det positivt till djurs 
och växters livsmiljöer där dessa ämnen riskerar att hamna efter användning. Barn är 
extra sårbara för påverkan från kemiska ämnen och de exponeras mer än vuxna i 
förhållande till sin kroppsvikt. 

Delmålet innebär att stadens förvaltningar och bolag ska fasa ut och till 2030 sluta 
använda utfasningsämnen, samt halvera användningen av prioriterade 
riskminskningsämnen. Det gäller ämnen i kemiska produkter och varor som används 
såväl direkt av stadens verksamheter, som genom de tjänster och entreprenader som 
upphandlas. 

Arbetet med att minska användningen av skadliga ämnen går framåt. Förvaltningar och 
bolag arbetar med att byta ut produkter med utfasningsämnen. Staden ställer krav på 
kemikalieinnehåll i upphandlingar och kraven skärps kontinuerligt. Vi behöver utveckla 
arbetet kontinuerligt, eftersom både nya kemiska ämnen och ny kunskap om ämnens 
effekter på människors hälsa och miljön ständigt tillkommer. 

En förutsättning för att nå målet, utöver att takten måste öka, är att såväl berörda chefer 
som medarbetare får relevant utbildning i förhållande till ansvar och roller. Det handlar 
både om att känna till vad lagen kräver och att ha tillräcklig kunskap för att kunna göra 
bra val vid inköp och upphandling av kemiska produkter och varor, samt i tjänst och 
entreprenad. 

Indikatorer Nuläge 2020 Målvärde 2030 

Antal kemiska produkter innehållande 
utfasningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

154 unika produkter Nära noll 

Antal kemiska produkter innehållande prioriterade 
riskminskningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

711 unika produkter Minskning med 50 procent 

Andel byggvaror och produkter i stadens 
loggböcker i Byggvarubedömningen som har 
totalbedömningen rekommenderas eller accepteras 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Kopplade styrande dokument: 
• Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 
• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling 
• Program för miljöanpassat byggande 

2. Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna 
I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 
luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Luftföroreningar ger ökad risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer. Barn, särskilt de mindre 
barnen, är extra sårbara för luftföroreningar. Dessutom vistas barn ofta utomhus under 
den tid då de högsta nivåerna av luftföroreningar förekommer, under morgon och sen 
eftermiddag. Delmålet innebär att Göteborgs Stad ska säkerställa att luftkvaliteten vid 
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förskolegårdar och bostäder uppfyller det nationella miljömålet för frisk luft med 
avseende på kvävedioxid och partiklar (PM10). Det finns ett samband mellan ohälsa och 
luftföroreningar även vid måttliga halter men någon säker tröskelnivå har inte 
identifierats för när negativa hälsoeffekter helt uteblir. 

Utmaningarna för att säkerställa en god luftkvalitet är huvudsakligen kopplade till att 
minska påverkan från trafiken. För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång 
och cykel samt till kollektivtrafik. Även övergången till en elektrifierad fordonsflotta 
bidrar till att nå målet, främst vad gäller halterna av kvävedioxid. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 mikrogram 
per kubikmeter 

Förskolegårdar: 
85 procent (2015) 
Bostäder: 
73 procent (2015) 

100 procent 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
partikelhalt (PM10) understigande 15 mikrogram per 
kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO2) 
understigande 20 mikrogram per kubikmeter 

70 procent (2015) Årlig ökning 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en partikelhalt (PM10) 
understigande 15 mikrogram per kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Kopplade styrande dokument: 
• Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 
• Göteborgs Stads Folkhälsoprogram 

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 

• Göteborgs Stads översiktsplan 
• Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad 

• Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille 

• Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
• Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 

• Vision Älvstaden 

• Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 

3. Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna 
Omgivningsbuller är den störning i vår omgivning som påverkar flest göteborgare, där 
trafikbuller är den största bullerkällan. Genom att säkerställa att stadens bostäder, 
förskolegårdar och grönområden har en god ljudmiljö, minskar risken för bland annat 
hjärt- och kärlsjukdomar samt sömnstörningar. Barn, särskilt de mindre barnen, tillbringar 
en stor del av sin uppväxt i bostadsområdet och i förskolan. Goda ljudmiljöer har stor 
betydelse för barns utveckling och lärande samt deras hälsa och trygghet. 

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar att alla förskolegårdar har en ekvivalent 
ljudnivå i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden. Delmålet innebär även att 
Göteborgs Stad säkrar att de bostäder som är mest bullerutsatta har en ekvivalent ljudnivå 
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under 50 dBA på minst en sida, i de fall lägenheten har rum i olika väderstreck, samt 
säkrar att det finns tillgång till grönområden med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA. 

Utmaningarna för Göteborgs Stad är att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya 
goda ljudmiljöer och värna miljöer som idag är relativt fria från buller. För att nå delmålet 
krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Staden behöver 
både rikta sina insatser till åtgärder vid källan, och i stadsplanering ta hänsyn till 
människors exponering för buller. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel nya förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 50 dBA 

80 procent (2020) 100 procent 

Andel äldre förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 55 dBA 

75 procent (2020) 100 procent 

Andel bostäder med en bullerexponerad 
bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent 
ljudnivå, som har tillgång till en ljuddämpad sida 
underskridande 50 dBA i ekvivalent ljudnivå 

60 procent (2020) Årlig ökning 

Andel invånare med tillgång till grönområde, större 
än 0,2 hektar och inom 300 meter, med en 
ekvivalent ljudnivå underskridande 50 dBA 

75 procent (2018) Årlig ökning 

Kopplade styrande dokument: 
• Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 

• Göteborgs Stads Folkhälsoprogram 
• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
• Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023 
• Göteborgs Stads översiktsplan 
• Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad 

• Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille 

• Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
• Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 
• Vision Älvstaden 

4. Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar 
ekosystemtjänster 

De nyttor som naturens ekosystem ger, så kallade ekosystemtjänster, är en viktig tillgång 
i staden. Tillgång till kulturarv, inspiration, odling, mötesplatser, naturupplevelser och 
rekreation ger långtgående positiva effekter på folkhälsa och livskvalitet. Grönytor 
levererar även nyttor som att omhänderta nederbörd, ha en temperaturutjämnande effekt, 
dämpa buller och rena luft. Delmålet innebär att Göteborgs Stad ska säkra tillgången till 
grönytor, såväl bostadsnära områden som parker och förskolegårdar. Genom detta gynnas 
människors fysiska och psykiska hälsa. Med ökade klimatförändringar kommer de gröna 
ytorna i staden att få en ännu större betydelse, både för människors välbefinnande och 
stadens motståndskraft mot extremt väder. 

För att nå delmålet behöver Göteborgs Stad bli bättre på att nyttja, bevara och utveckla 
ekosystemtjänster i planering, byggnation och förvaltning. Göteborgs Stad behöver också 
prioritera människors tillgång till grönytor. Utmaningen ligger i att samtidigt som vi 
bygger ut och förtätar staden, prioritera tillgång till grönområden med höga kvaliteter. För 
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detta behöver Göteborgs Stad beräkna samhällskostnader kopplat till människors hälsa 
och välbefinnande i tidigt planskede och inkludera de nyttor ekosystemtjänster kan bidra 
med för maximal samhällsnytta. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar med en grönytefaktor som är 
högre än 0,45 

21 procent (2015) Årlig ökning 

Andel invånare med tillgång till grönområde större 
än 0,2 hektar inom 300 meter 

93 procent (2018) 100 procent 

Kopplade styrande dokument: 
• Grönstrategi för en tät och grön stad 

• Göteborgs Stads folkhälsoprogram 
• Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025 

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
• Göteborgs Stads översiktsplan 

• Kulturprogram för Göteborgs Stad 

• Riktlinje för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och 
exploateringsprojekt i Göteborgs stad 

• Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 
• Vision Älvstaden 

Göteborgs Stads rådighet över miljömålet om människan 
med tillhörande delmål 
I tabellen nedan visas vilken huvudsaklig rådighet Göteborgs Stad har över miljömålet 
om naturen med tillhörande delmål. 

Mål Rådighet 

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen 

Delmål 2: Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna 

Delmål 3: Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna 

Delmål 4: Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar 
ekosystemtjänster 

Direkt rådighet Indirekt rådighet Rådighet genom 
påverkan 
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Tvärgående strategier 
För att både lyckas med omställningen till en ekologiskt hållbar stad och öka takten i 
genomförandet är det avgörande att Göteborg Stad kraftsamlar. Den övergripande 
utmaningen för att nå programmets mål är att genomföra åtgärder som kräver tvärgående 
samverkan. Därför innehåller miljö- och klimatprogrammet sju tvärgående strategier som 
alla på olika sätt bidrar till att nå samtliga miljömål: 

• Vi agerar som föregångare 

• Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart 
• Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi 
• Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen 

• Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande 
• Vi planerar för en grön och robust stad 

• Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter 

Strategierna utgör en plattform för att driva och samordna arbetet med åtgärder som 
kräver en hög grad av samverkan och ska ha kapacitet att driva genomförande till effekt. 
Strategierna syftar till att åstadkomma ett förändringsdrivande utvecklingsarbete för att 
påskynda omställningen. Genom arbetet med strategierna kommer staden att vara i en 
ständigt lärande process för att öka takten i genomförandet och nå målen i miljö- och 
klimatprogrammet. 

Att arbeta med strategierna ska skapa mervärden till redan pågående uppdrag och samla 
ansvar samt driva på utveckling inom områden där ansvaret idag är utspritt. I strategierna 
utvecklas även nya lösningar och arbetssätt, inom staden och med omgivande samhälle. 

Strategierna kommer att vara kopplade till direktörsgrupper med syfte att till dessa kunna 
lyfta förslag på lösningar som kräver gemensamma beslut. Direktörsgrupperna kommer 
till största delen att vara grupper som redan finns i staden men kan vid behov bildas 
utifrån en specifik strategi. 

Strategierna överlappar delvis varandra, vilket kommer hanteras inom ramen för den 
koordinering av alla strategier som miljöförvaltningen ansvarar för. 

Generella utgångspunkter 

För alla strategier är innovation, digitalisering, kommunikation och samverkan centrala 
möjliggörare för att lyckas. Följande tre styrande dokument är viktiga utgångspunkter: 

Göteborgs Stads innovationsprogram: Syftet med detta program är att skapa ett 
strukturerat arbete med innovation i stadens verksamheter och utgör därför en 
utgångspunkt för allt innovationsarbete i staden. Att tänka nytt både vad gäller tekniska 
och institutionella lösningar är centralt för att lyckas nå målen i miljö- och 
klimatprogrammet. 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling 
och förvaltning: Digitaliseringen ska ses som en metod för verksamhetsutveckling och 
ska drivas med fokus på realisering av beslutade mål. Digitalisering, främst genom 
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effektivisering och innovation, är en del av omställningen till ett modernt ekologiskt 
hållbart samhälle. Göteborgs Stad ska på ett systematiskt och öppet sätt använda 
digitaliseringens möjligheter för att sprida information, kunskap och erfarenheter både 
internt och externt. 

Göteborgs Stads policy för kommunikation: Göteborgs stad ska på ett systematiskt och 
öppet sätt sprida data, kunskaper och erfarenheter internt och externt. Vi utvecklar och 
effektiviserar kommunikationen kring stadens strategiska miljöarbete genom att använda 
en gemensam kommunikationsplattform för alla förvaltningar och bolag. 

Varje strategi i miljö- och klimatprogrammet relaterar bland annat till dessa övergripande 
program i staden: 

• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035 

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 
• Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 

• Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
• Göteborgs Stads översiktsplan 

Samverkan med dessa program är avgörande för att utveckla synergier och att integrera 
miljö- och klimatpolitiken i relevanta politikområden, något som i sin tur är nödvändigt 
för att nå målen. 

Kapacitet för genomförande 

Många frågor kan hanteras i linjeorganisationen men flera frågor kräver samverkan, 
särskilt inom ett område som miljö och klimat. En utmaning i tvärgående samverkan är 
att få till kapacitet för genomförande – att arenor för samverkan har de mandat och 
förutsättningar som behövs för att kunna driva samverkan till faktisk effekt. 

Kapacitet för genomförande kan sorteras och beskrivas på olika sätt men nedanstående är 
centralt: 

Drivande och ansvarstagande aktörer som förväntas delta i arbetet med strategierna 
identifieras i programmet genom att samordningsansvariga och viktiga aktörer pekas ut i 
relation till varje strategi. Detta ger ledning och förutsättningar för medskapande, vilket 
också tydliggörs i uppdragsbeskrivningen för de samordningsansvariga, se bilaga 2. 

Politiskt beslutade uppdrag och stöd från chefer och ledning ger förankring och 
handlingsutrymme för verksamheterna att arbeta med de tvärgående frågorna. Genom 
detta program finns politiskt beslutat uppdrag och uppdragsbeskrivning till 
samordningsansvariga, vilket tillsammans med arbetet med miljöledningssystem ger en 
grund för chefer och ledning att stötta arbetet utifrån. 

För att få effekt i tvärgående samverkan krävs tillit mellan deltagande aktörer och att man 
har gemensamma utmaningar. Strategierna representerar ett utmaningsdrivet arbetssätt. 
Att arbeta utmaningsdrivet innebär att tillsammans återkommande testa olika ansatser och 
lösningar för de gemensamma utmaningarna. 

För tvärgående samverkan finns inga självklara sätt att hantera konflikter och låsningar. 
Konflikter av olika slag uppstår återkommande och det är centralt för en framgångsrik 
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samverkan att hantera dem så att de inte blir ett hinder för genomförandet. Strategierna 
förväntas ha kapacitet att hantera uppkomna konflikter, både genom mandatet till 
samordningsansvarig som ges av uppdragsbeskrivningen och möjligheten att lyfta förslag 
på lösningar vidare till utsedd direktörsgrupp. 

Nya sätt att arbeta och nya typer av åtgärder kräver ett visst mått av risktagande. En arena 
för samverkan behöver kunna fördela ansvar och risk mellan berörda aktörer. Strategierna 
förväntas ha kapacitet att fördela ansvar och risk, både genom mandatet till 
samordningsansvarig och möjligheten att ta frågan vidare till utsedd direktörsgrupp. 

Arbetet i strategierna tar sin utgångspunkt i de uppdrag som finns i staden idag, samt 
tillgängliga resurser och kompetens i organisationen. En första utmaning är att skapa 
mervärden kopplat till målen i miljö- och klimatprogrammet utifrån de resurser som 
finns. Vilka uppdrag och resurser som saknas idag förväntas identifieras genom arbetet i 
strategierna. De som deltar i strategierna ska både ta fram förslag på lösningar och agera 
för att möta de identifierade behoven. 

De nämnder och styrelser som är närmast berörda av frågan förväntas vara involverade i 
arbetet med strategierna. Varje strategi bör även kommunicera med övriga intressenter, 
några kan bli viktiga aktörer över tid och andra behöver informationen för att utföra sina 
uppdrag på bästa sätt. Kommunikation kan ske per strategi eller genom 
miljöförvaltningens koordinering. 

Samordningsansvarig och viktiga aktörer 

För varje strategi finns en samordningsansvarig nämnd eller styrelse utpekad. Ansvaret 
innebär att driva och samordna sin strategi under övergripande koordinering från 
miljöförvaltningen. Arbetssätt för strategier och uppdragsbeskrivning för 
samordningsansvariga finns i bilaga 1. Sammanfattningsvis innebär det att arbeta för att 
säkra hög kapacitet för tvärgående samverkan med fokus på att åstadkomma effekter och 
bidra till mål och delmål i programmet. De olika strategierna kommer att drivas utifrån 
samma grunduppdrag, men med variationer utifrån de olika förutsättningar som finns runt 
varje strategi. Vissa strategier samordnas med andra strategier och uppdrag i staden. 
Vissa strategier behöver börja mer från början medan andra bygger på omfattande 
pågående arbete som behöver samordnas för att stärka miljö- och klimatperspektivet. Det 
innebär också att strategierna kommer ha olika typer av direktörsgrupper/motsvarande att 
rapportera till. 

För varje strategi ges exempel på nämnder och styrelser som bedöms vara viktiga aktörer 
för genomförandet. Utöver dessa kan ytterligare nämnder och styrelser komma att 
involveras i arbetet med strategierna. De samordningsansvariga har i uppdrag att 
involvera dessa på bästa sätt. Att vara utpekad som viktig aktör i en strategi innebär att 
över tid delta aktivt i det gemensamma arbetet med strategierna utifrån sitt uppdrag och 
utifrån arbets- och uppdragsbeskrivningen för strategierna i bilaga 1. 

Externa aktörer från näringslivet, civilsamhället och akademin kan och bör bjudas in till 
strategierna vid behov. 
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Processuppföljning som verktyg 

Utöver uppföljningen av miljömål och delmål genomförs en löpande processuppföljning 
med fokus på upprätthållande och utveckling av kapacitet i varje strategi. 

Processuppföljningen görs inom ramen för miljö- och klimatnämndens uppdrag att följa 
upp programmet. Resultat och reflektioner från processuppföljningen återkopplas 
regelbundet till de samordningsansvariga. På detta sätt sker lärande löpande och som en 
integrerad del av arbetet. 
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Strategi: Vi agerar som föregångare 

Göteborgs Stad ska driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara 
en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och 
klimatproblem. Därför ska vi påbörja omställningen hos oss själva, dels för att vi är en 
stor organisation med betydande miljöpåverkan, dels för att vi trovärdigt ska kunna 
inspirera och påverka andra. 

Här behöver representanter för staden visa ledarskap och driva påverkansarbete nationellt 
och på EU-nivå. Genom att ha rätt kompetens, samarbeta med akademi, näringsliv och 
civilsamhällets organisationer, visa på goda exempel och resultat ska vi också påverka 
beslutsfattare nationellt och på EU-nivå så att styrmedlen skärps och lagstiftning 
förändras. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad driver i samarbete med andra städer och relevanta aktörer ett 
aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare på nationell och EU-nivå, med 
syfte att utveckla ändamålsenliga styrmedel och lagstiftning, för att skynda på 
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

• Göteborgs Stads verksamheter utvecklar kompetens för att möta de utmaningar 
som finns i omställningen genom att utbilda personal och attrahera kompetent 
arbetskraft. Avgörande i omställningen är ett modigt ledarskap. 

• Göteborgs Stad går, i samverkan med akademin, civilsamhällets organisationer, 
näringsliv och andra kommuner, före inom strategiskt viktiga områden och 
nyttjar stadens satsning på testbäddar för att driva omställningen. 

• Göteborgs Stad kommunicerar, på ett genomtänkt och tydligt sätt, goda exempel 
på vad vi gör inom miljöområdet för att inspirera såväl internt som externt. 
Stadens verksamheter ska också vara förebilder i den dagliga kontakten med 
invånare, företagare och andra aktörer. 

Samordningsansvarig: Miljö- och klimatnämnden 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, Gothenburg European 
Office (Stadshus AB), Göteborg & Co AB, kommunstyrelsen, nämnden för konsument-
och medborgarservice 

Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 

Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan 
(Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023) 

Vi använder kompetensen ändamålsenligt genom nya sätt att organisera och bemanna 
(Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023) 
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Strategi: Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart 
I den hållbara staden ska det vara enkelt för alla att göra miljösmarta val. Göteborgs Stad 
ska genom sina nämnder och styrelser skapa förutsättningar för de som besöker, bor och 
arbetar i Göteborg att leva hållbart. Göteborgs Stad ska använda alla de verktyg och 
styrmedel som staden förfogar över för att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. 
Med andra ord ska staden göra det hållbara valet till standard. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad ska planera Göteborg på ett sätt som underlättar en hållbar 
livsstil. 

• Göteborgs Stads tjänster, service och evenemang ska alltid vara miljö- och 
klimatsmarta. 

• Göteborgs Stad ska bidra med användbara verktyg, kommunicera med och ge råd 
till göteborgarna och civilsamhällets organisationer om vad de själva kan göra för 
att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. 

• Göteborgs Stad ska underlätta utvecklingen av delningsekonomi för 
göteborgarna. 

• Göteborgs Stad ska ta vara på idéer och bjuda in civilsamhällets organisationer 
till att samskapa lösningar för ett hållbart Göteborg. 

Samordningsansvarig: Nämnden för konsument- och medborgarservice 

Viktiga aktörer: Exempelvis byggnadsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg 
Energi AB, Göteborg & Co AB, idrotts- och föreningsnämnden, kretslopp och 
vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden 

Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 

Göteborg är en attraktiv plats att besöka bo och verka i (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö och jämlik tillgång till stadens resurser 
(Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026) 

De prioriterade strategierna nära, sammanhållen och robust (Göteborgs Stads 
översiktsplan) 

Strategin samverkar även med målområdena Förebyggande och Återanvändning 
(Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030) 
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Strategi: Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi 
För att minska ett ohållbart uttag av resurser, utsläpp i form av växthusgaser och 
spridning av giftiga ämnen behöver mönstren för hur och vad som produceras och 
konsumeras ändras. Cirkulär ekonomi har stor potential att bidra till hållbar konsumtion 
och produktion ur ett systemperspektiv. Giftfria kretslopp är en förutsättning för cirkulär 
ekonomi, både för att stoppa tillförsel av skadliga ämnen, och för att avgifta kretsloppet. 
Stadens egen konsumtion av varor och material behöver minska, effektiviseras och 
baseras på cirkulära principer istället för dagens linjära. Detta avser alla flöden inklusive 
livsmedel, inventarier, elektronik, byggmaterial och rivningsavfall. Därför utgår denna 
strategi från stadens egna verksamheter. 

Med resurseffektiva, giftfria, innovativa inköp och upphandlingar, ökat återbruk samt 
ökat delande av produkter minskar inte bara resursåtgången samt miljö- och 
klimatpåverkan utan också stadens kostnader. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad, i samverkan med näringslivet och akademi, utvecklar modeller 
för cirkulär ekonomi. 

• Göteborgs Stad ställer vid upphandling och innovationsupphandling krav på nya 
klimatsmarta affärsmodeller och resurseffektiva samt giftfria produkter. 

• Göteborgs Stad använder återbrukade produkter och skapar förutsättningar för att 
olika produkter tillgängliggörs för andra på ett resurseffektivt sätt. 

• Göteborgs Stad gör det lättare att hitta tjänster och produkter med minimal 
miljöpåverkan i det gemensamma inköpssystemet och särskilt miljöbelastande 
artiklar ersätts. 

• Göteborgs Stad leder utvecklingen för att förebygga avfall. 

Samordningsansvarig: Göteborgs Stads Leasing AB 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, inköps- och 
upphandlingsnämnden, kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, 
nämnden för konsument- och medborgarservice 

Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 

Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Strategin samverkan även med målområdena Förebyggande och Återanvändning 
(Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030) 
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Strategi: Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt 
i omställningen 

För att öka omställningstakten så att målen kan nås behöver staden samla sig och tänka 
nytt kring finansiering där finansiering omfattar både investering och drift. Staden står 
inför stora utmaningar som till exempel genomförande av fossilfri energiförsörjning och 
hållbar mobilitet. Analys och utveckling av olika finansieringsmöjligheter krävs för att 
genomföra de stora systemförändringar samhället nu står inför. 

Både medel från nationell nivå och EU-nivå ska aktivt sökas och användas för att bidra 
till innovation och möjliggöra införandet av nya lösningar. Här utgör EU:s satsning på 
Green Deal möjligheter till finansiering. 

Hållbarhetsdrivna investeringar är ett ansvarsfullt och långsiktigt ägande och 
investeringar som bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar omställning utan att göra 
avkall på avkastningen. Det är viktigt att staden inte gör investeringar som låser in oss i 
lösningar som innebär försämringar för miljön, som till exempel ökade utsläpp av 
växthusgaser, ökad exponering för skadliga ämnen och negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad har kunskap om kostnader kopplade till omställningen när vi 
fattar beslut, ur ett kommunalekonomiskt perspektiv och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

• Göteborgs Stad ska tänka innovativt och söka olika typer av 
finansieringslösningar, exempelvis gröna obligationer, för att klara 
omställningen. 

• Göteborg Stad analyserar vilka prioriteringar i investeringar som hjälper oss att 
nå målen i miljö- och klimatprogrammet. 

Samordningsansvarig: Miljö- och klimatnämnden 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, Förvaltnings AB 
Framtiden, Gothenburg European Office (Stadshus AB), Göteborg Energi AB, 
kommunstyrelsen, kretslopp och vattennämnden, lokalnämnden, Renova AB, 
trafiknämnden 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 38 (50) 



 
 

 

   
  
  

 
 

  
  

   

  

 
 

  
 

 

 
    

    

  

  

  
   

    
 

  

  

  

 

 
 

  

Strategi: Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande 

Allt byggande i Göteborg ska ske med fokus på människors behov av livskvalitet, god 
hälsa och hushållning med resurser. Strategin inkluderar nybyggnation, ombyggnation 
och renovering av byggnader och anläggningar samt lokalanpassningar. Staden förväntas 
ställa högre krav på metoder med mindre miljöpåverkan, bidra till utveckling av metoder 
och bidra till att formulera relevanta funktionskrav. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stads samlade styrning inom hållbart byggande, i byggskedet, 
användningsskedet och slutskedet, förbättras med avseende på resurshushållning 
och miljö- och hälsopåverkan. 

• Göteborgs Stad samarbetar med näringslivet för att testa och utveckla nya 
metoder och material för hållbart byggande. 

• Göteborgs Stad nyttjar innovativa upphandlingar för att driva utvecklingen framåt 
för cirkulärt, giftfritt och resurseffektivt byggande. 

• Göteborgs Stad ställer funktionskrav på minskad miljö- och hälsopåverkan vid 
byggnation av infrastruktur, allmän plats som torg, parker, idrottsanläggningar, 
lekplatser samt byggnader. 

Samordningsansvarig: Förvaltnings AB Framtiden 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kretslopp och vattennämnden, 
lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, 
Älvstranden Utveckling AB 

Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 

Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

De prioriterade strategierna nära, sammanhållen och robust (Göteborgs Stads 
översiktsplan) 

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö (Göteborgs Stads program för en jämlik 
stad 2018-2026) 
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Strategi: Vi planerar för en grön och robust stad 

Göteborgs Stad ser den gröna infrastrukturen som strukturerande och som en naturlig del 
av stadsplaneringen, i såväl arbetet med strategisk planering som tidiga planeringsskeden. 
Den gröna infrastrukturen är en förutsättning för att växter och djur ska kunna sprida sig 
mellan sina livsmiljöer. Det innebär att vid planering och förvaltning ska vi tillvarata, 
utveckla, integrera och öka andelen stadsgrönska, blå strukturer och ekosystemtjänster. 
Centralt i strategin är att integrera värdet av ekosystemtjänster i alla ekonomiska 
ställningstaganden och politiska avväganden. 

Att bygga en robust stad innebär att samhällsplaneringen omfattar behovet av att rusta 
samhället mot effekterna av klimatförändringar. Den gröna infrastrukturen ska utvecklas 
som en del i insatserna för klimatanpassning och för att möta de oönskade effekterna av 
klimatförändringar. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad driver på arbetet med att integrera samhällskostnader för, och 
nyttor av, ekosystemtjänster i planeringsskedet, genomförandefasen och i 
förvaltning/drift, så att målkonflikter samt suboptimering kan hanteras. 

• Göteborgs Stad förbereder för klimatförändringar och extrema väder med 
ändrade temperaturer, högre flöden och skyfall samt höjd havsvattennivå. Stadens 
resiliens och förmåga att hantera klimatförändringar utvecklas så att Göteborg 
står robust inför framtiden. 

• Göteborgs Stad använder aktivt gröna och blå strukturer och andra insatser för att 
skapa bra mikroklimat i den byggda staden och minska effekten av och undvika 
utveckling av ”värmeöar". 

Samordningsansvarig: Byggnadsnämnden 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, fastighetsnämnden, 
kommunstyrelsen, kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, park- och 
naturnämnden, trafiknämnden, Älvstranden Utveckling AB 

Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 

De prioriterade strategierna nära, sammanhållen och robust (Göteborgs Stads 
översiktsplan) 

Göteborg ska göras robust mot dagens och framtidens översvämningar genom att säkra 
grundläggande samhällsfunktioner och stora samhällsvärden (Översiktsplan för Göteborg 
– Tematisk tillägg för översvämningsrisker) 

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö och jämlik tillgång till stadens resurser 
(Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026) 

Göteborg är en attraktiv plats att besöka bo och verka i (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 
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Strategi: Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter 

För att uppnå ett modernt transportsystem med liten miljö- och hälsopåverkan är arbetet 
med hållbara transporter och hållbar tillgänglighet centralt. I den fysiska planeringen 
prioriteras närhet, täthet och funktionsblandning. För att nå detta krävs en helhetssyn som 
förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer i Göteborg. 

Såväl i samhällsplaneringen som i den befintliga staden krävs många och kraftfulla 
åtgärder. Vi behöver minska behovet av transporter och arbeta med fler åtgärder för ett 
effektivare och mer hållbart transportsystem. Transportsektorn står inför stora utmaningar 
där fokus ligger på att minska klimatpåverkan, uppnå ren luft och bra ljudmiljö samt att få 
till en effektiv markanvändning. 

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och en central nod i hela Sveriges 
transportsystem. Det ger möjligheten att Göteborgs Stad kan agera föregångare och bli ett 
nav för klimatomställning av transportsystemet för norra Europa. 

Strategin innebär exempelvis att 

• Göteborgs Stad utvecklar mer effektiv mobilitet genom prioritering av gång, 
cykel och kollektivtrafik vid trafikstyrning och i prioritering av hur gatu- och 
vägutrymmet används. Eftersom stora ombyggnationer kommer att påverka 
staden under programtiden prioriteras hållbar mobilitet även vid tillfälliga 
trafiklösningar. 

• Göteborgs Stads prioritering av gång och cykel innebär att staden behöver värna 
mer mjuka parametrar och skapa attraktiva stadsrum och gångstråk där 
människor vill vara, vistas och röra sig igenom. I det ingår även förvaltning och 
underhåll av stadsmiljöerna så att attraktiviteten bibehålls. För att lyckas minska 
trafikarbetet behöver vi tillgodose att närmiljön tillfredsställer flera av invånarnas 
behov. 

• Göteborgs Stad arbetar för ett elektrifierat transportsystem, fossilfria drivmedel 
och laddinfrastruktur för stadens egna fordon samt skapar förutsättningar för 
utvecklingen i göteborgssamhället, i samverkan med näringsliv och andra 
regionala aktörer. 

• Göteborgs Stad utvecklar och använder kontinuerligt olika typer av styrmedel 
som trängselskatt, prissättning och reglering för parkering, miljözoner och bilfria 
innerstadszoner samt beteendepåverkande insatser. 

• Göteborgs Stad använder våra möjligheter genom stadsplanering och ägandet av 
nordens största hamn för att avsätta mark för multimodala logistikterminaler, 
samlastningscentraler och godsspår. 

Samordningsansvarig: Trafiknämnden 

Viktiga aktörer: Exempelvis Business Region Göteborg AB, byggnadsnämnden, 
Göteborg & Co AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stads 
Leasing AB, Göteborgs Stads Parkering AB, miljö- och klimatnämnden 
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Strategin samverkar med följande strategier i stadens program: 
De prioriterade strategierna nära, sammanhållen och robust (Göteborgs Stads 
översiktsplan) 

Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation (Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035) 

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö och jämlik tillgång till stadens resurser 
(Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026) 
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Lista över samtliga indikatorer 
för miljömålen och delmålen 

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk 
mångfald 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel välhävdade ängs- och betesmarker 55 procent (2017) Mer än 90 procent 

Areal skyddad natur 13 230 hektar (2019) Minst 16 200 hektar 

Antal kommunala biotopskydd och naturminnen 0 (2019) 10 respektive 15 

Areal naturliga gräsmarker 2 112 hektar (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Areal ädellövskog 1 734 hektar (2011) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Andel ytvattenförekomster med god ekologisk 
status 

17 procent (2019) 100 procent 

Delmål 1: Göteborgs Stad 
sköter och skyddar arters
livsmiljöer så att naturvärdena 
utvecklas 

Nuläge 2020 Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Andel inventerade kategorier av 
ansvarsbiotoper (totalt 23 
stycken) 

80 procent 100 procent -

Andel skyddsbedömda 
kategorier av ansvarsbiotoper 

0 procent 100 procent -

Areal ansvarsbiotoper, totalt 
samt på kommunal mark 

Totalt 11 165 hektar 
varav 2 787 hektar 
kommunalt 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Andel ansvarsbiotoper med 
naturvårdsinriktad skötsel och 
andel med formellt skydd, totalt 
samt på kommunal mark 

Naturvårdsinriktad 
skötsel: 
kräver utveckling 

Andel formellt skydd: 
totalt 53 procent 
kommunalt 31 procent 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Delmål 2: Göteborgs Stad arbetar för renare 
hav, sjöar och vattendrag 

Nuläge 2019 
(medelvärde 2015–2019) 

Målvärde 2030 

Bräddad mängd spillvatten samt utsläpp av kväve 
och fosfor, till recipienter utöver Göta Älv 

99 200 kubikmeter 
Kväve: 6,6 ton 

Fosfor: 1 ton 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod, dock 
lägst en minskning med 25 
procent. 

Utsläpp av kväve och fosfor från avloppsystemet 
(Ryaverket och bräddat spillvatten) till Göta Älv 

Kväve: 740 ton 

Fosfor: 29 ton 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod 
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Delmål 3: Göteborgs Stad ökar den biologiska 
mångfalden i stadsmiljön 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel allmän plats med markanvändning ”Natur” av 
total detaljplanerad yta 

3,7 procent (2020) Inte minskat jämfört med 
2020 

Andel grönytor enligt framtagna kriterier som 
Göteborgs Stad äger inom ”Sammanhängande 
stadsbebyggelse” (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) som har skötselmål för 
biologisk mångfald (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) 

Kräver utveckling 100 procent 

Andel grönyta inom "Sammanhängande 
stadsbebyggelse" som sköts så att den biologiska 
mångfalden ökar (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) – stickprov 

Kräver utveckling 100 procent 

Areal våtmarker (i stadsmiljö) Kräver utveckling Årlig ökning 

Delmål 4: Göteborgs Stads inköp bidrar till att 
främja biologisk mångfald 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel inköp av miljöcertifierade produkter och 
tjänster där sådana alternativ finns. 
Gäller inte de inköp som omfattas av indikator för 
ekologiska livsmedel 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel ekologiska livsmedelsinköp 48 procent (2019) 80 procent 

Andel inköp av bygg- och 
anläggningsentreprenader enligt kriterier om 
betydelsefull påverkan som bidrar till att främja 
biologisk mångfald 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Miljömål: Göteborgs klimatavtryck är nära noll Nuläge Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom 
Göteborgs geografiska område (inkluderar både 
utsläpp från den handlande och icke handlande 
sektorn) 

4,2 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år (2018) 

1,1 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per 
invånare i Sverige 

8,9 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år (2017) 

3,3 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar 
energianvändningen i bostäder och lokaler 

Nuläge Målvärde 2030 

Primärenergianvändning per invånare inom 
kommunens gränser 

18 MWh per invånare 
(2010) 
16 MWh per invånare 
(2018) 

12 MWh per invånare 

Genomsnittlig primärenergianvändning per 
kvadratmeter i Göteborgs Stads lokaler och 
bostäder där verksamheten kan relateras till yta 

Lokaler: 
183 kWh/m2 (2010) 
180 kWh/m2 (2017) 

Bostäder: 
106 kWh/m2 (2009) 

94 kWh/m2 (2017) 

Lokaler: 
134 kWh/m2 

Bostäder: 
76 kWh/m2 
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Delmål 2: Göteborgs Stad producerar enbart 
energi av förnybara källor 

Nuläge Målvärde 2025 

Andelen el och fjärrvärme som produceras av 
förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s 
produktionsanläggningar 

El: 
1,6 procent (2010) 
20 procent (2018) 

Fjärrvärme: 
35 procent (2010) 
69 procent (2018) 

El: 
100 procent 

Fjärrvärme: 
100 procent 

Delmål 3: Göteborgs Stad 
minskar klimatpåverkan från 
transporter 

Nuläge Målvärde 2023 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser från 
transporter i Göteborg 

999 900 ton koldioxid-
ekvivalenter per år 
(2010) 

945 600 ton koldioxid-
ekvivalenter per år 
(2017) 

- Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2010 

Vägtrafikarbete, det vill säga 
antal körda kilometer med alla 
typer av motoriserade vägfordon 
per vardagsdygn, i Göteborg 

Kräver utveckling - 25 procent lägre 
jämfört med 2020 

Andel av Göteborgs Stads 
fordon som är fossilfria 

55 procent (2019) 100 procent -

Delmål 4: Göteborgs Stad 
minskar klimatpåverkan från 
inköp 

Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
inventarier, produkter, material 
och tjänster 
(Gäller inte de inköp som 
omfattas av övriga indikatorer 
inom delmålet) 

Kräver utveckling - Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från ny- och 
ombyggda byggnader i egen 
regi samt vid nyexploatering på 
mark med markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent lägre 
jämfört med 2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från 
anläggningar i egen regi samt 
vid nyexploatering på mark med 
markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent lägre 
jämfört med 2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
livsmedel 

1,9 kg koldioxid-
ekvivalenter/kg 
livsmedel (2019) 

- 1,3 kg koldioxid-
ekvivalenter/kg 
livsmedel 
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Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam 
livsmiljö 

Nuläge Målvärde 2030 

Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer 
med alla typer av motoriserade vägfordon per 
vardagsdygn, i Göteborg 

Kräver utveckling 25 procent lägre jämfört 
med 2020 

Andel grön och blå yta i sammanhängande 
stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) 

55 procent (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Tillgång till ”svala öar” Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel detaljplaner på kommunal mark där 
grönytefaktorer är satta i samrådet (procent/år) 

3 procent (2019) 100 procent 

Delmål 1: Göteborgs Stad minskar
användningen av skadliga ämnen 

Nuläge 2020 Målvärde 2030 

Antal kemiska produkter innehållande 
utfasningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

154 unika produkter Nära noll 

Antal kemiska produkter innehållande prioriterade 
riskminskningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

711 unika produkter Minskning med 50 procent 

Andel byggvaror och produkter i stadens 
loggböcker i Byggvarubedömningen som har 
totalbedömningen rekommenderas eller accepteras 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Delmål 2: Göteborgs Stad säkrar en god 
luftkvalitet för göteborgarna 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 mikrogram 
per kubikmeter 

Förskolegårdar: 
85 procent (2015) 
Bostäder: 
73 procent (2015) 

100 procent 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
partikelhalt (PM10) understigande 15 mikrogram per 
kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO2) 
understigande 20 mikrogram per kubikmeter 

70 procent (2015) Årlig ökning 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en partikelhalt (PM10) 
understigande 15 mikrogram per kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 
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Delmål 3: Göteborgs Stad säkrar en god 
ljudmiljö för göteborgarna 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel nya förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 50 dBA 

80 procent (2020) 100 procent 

Andel äldre förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 55 dBA 

75 procent (2020) 100 procent 

Andel bostäder med en bullerexponerad 
bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent 
ljudnivå, som har tillgång till en ljuddämpad sida 
underskridande 50 dBA i ekvivalent ljudnivå 

60 procent (2020) Årlig ökning 

Andel invånare med tillgång till grönområde, större 
än 0,2 hektar och inom 300 meter, med en 
ekvivalent ljudnivå underskridande 50 dBA 

75 procent (2018) Årlig ökning 

Delmål 4: Göteborgs Stad säkrar tillgången till 
grönområden och nyttjar ekosystemtjänster 

Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar med en grönytefaktor som är 
högre än 0,45 

21 procent (2015) Årlig ökning 

Andel invånare med tillgång till grönområde större 
än 0,2 hektar inom 300 meter 

93 procent (2018) 100 procent 
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Ordlista 

Biologisk mångfald 

Biotop 

Bräddning 

Byggvarubedömningen 

Chemsoft 

Ekosystemtjänster 

Ekvivalent ljudnivå 

Grön infrastruktur 

Grönytefaktor (GYF) 

Klimatanpassning 

Klimatavtryck 

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande 
organismer och de ekosystem som de ingår i. Det innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

En biotop är mindre mark- och vattenområden med särskilda 
egenskaper som gör att vissa arter och grupper av arter gynnas. 

Vid bräddning avleds avloppsvatten direkt till dike, sjö eller annat 
vattenområde utan att först renas i reningsverk. 

Byggvarubedömningen är ett dokumentations- och 
bedömningssystem med kriterier för byggvaror/material och 
kemiska produkter som används i byggbranschen. Alla stadens 
verksamheter erbjuds tillgång till systemet. 

Chemsoft är ett kemikaliehanteringssystem för bedömning, 
dokumentation och uppföljning av kemiska produkter. Alla 
stadens verksamheter erbjuds tillgång till systemet. 

Ekosystemtjänster är de nyttor, produkter och tjänster som 
naturen ger oss människor och som påverkar vårt välbefinnande. 
Några exempel är att grönska fördröjer och renar dagvatten, 
förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, pollinering 
och naturupplevelser. 

Ekvivalent ljudnivå används för att beskriva bullerexponering 
under en längre tidsperiod, exempelvis medelvärdet per dygn 
under ett år. 

Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 
Detta innefattar både land och vatten. 

Grönytefaktor (GYF) är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster 
ett område ger, det vill säga hur bra gröna och blå ytor 
exempelvis kan förbättra lokalklimat och erbjuda 
rekreationsmöjligheter. 

Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder inom alla 
samhällssektorer för att anpassa samhället till de 
klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte 
kan förhindra i framtiden. 

Begreppet klimatavtryck inbegriper både det geografiska och det 
konsumtionsbaserade perspektivet på utsläppen. Det inkluderar 
därmed utsläpp som sker inom Göteborgs geografiska område 
och konsumtionsbaserade utsläpp. Till de konsumtionsbaserade 
utsläppen räknas utsläpp från produkter och tjänster som skett i 
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Koldioxidinfångning 

Kvävedioxid (NO2) 

Miljöhälsofaktor 

Multimodal logistikterminal 

Natura 2000 

Naturvärde 

Negativa utsläpp 

Parisavtalet 

Partiklar (PM10) 

alla tidigare led innan den konsumeras, oavsett var i världen dessa 
utsläpp sker. 

Koldioxidinfångning är ett samlingsbegrepp för olika sätt att 
fånga in koldioxid från luft. 

Kväveoxider bildas vid förbränning och har negativa effekter på 
såväl människors hälsa som miljön. Främst biltrafiken, men även 
energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande 
bidrag av kväveoxider. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider 
består främst av kvävemonoxid (cirka 80 procent), men ämnet 
omvandlas snabbt till kvävedioxid när det reagerar med syret i 
luften. 

Miljöhälsofaktorer är fysiska, kemiska och biologiska 
miljöfaktorer samt alla relaterade faktorer som påverkar 
människors hälsa. De kan vara negativa, som luftföroreningar 
eller positiva, som parker och andra rekreationsmiljöer. 

En fysisk plats för omlastning av gods och varor. Multimodal 
innebär transporter som använder mer än ett transportslag genom 
kedjan från avsändare till mottagare. 

Ett nätverk av skyddade områden inom EU som innehåller arter 
eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. 

Ett naturvärde är betydelsen för biologisk mångfald. Värdet kan 
bestå i förekomst av arter och/eller biotoper, stor 
variationsrikedom, speciella ekologiska processer, som viktig del 
av den gröna infrastrukturen och/eller som spridningsväg för 
arter. 

Negativa utsläpp uppstår då man fångar in och lagrar en mängd 
koldioxid från luft som är större än den mängd fossil koldioxid 
som släpps ut. På så sätt kan man minska halten koldioxid i 
atmosfären. 

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som framförallt kom till för 
att begränsa den globala temperaturökningen, och för att stödja 
dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Parisavtalet 
slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 
två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 
grader. Alla världens länder har förbundit sig att genomföra 
åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. 

PM10 beskriver inandningsbara partiklar med diameter mindre än 
10 mikrometer. PM10 uppkommer främst från slitage mellan 
vägtrafik och vägbana. Den mindre fraktionen av PM10 utgörs av 
partiklar med diameter mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5). PM2,5 

skapas vid förbränning, och kommer i Göteborg främst från 
bilavgaser och från intransport av förorenad luft från andra 
länder. 
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Primärenergi Med primärenergi räknas hela energikedjan, från utvinning till 
användning, inte bara slutanvändningen. För att räkna ut 
primärenergianvändning viktas energianvändningen med en viss 
faktor, beroende på energislag. Exempelvis viktas fossila bränslen 
högre än förnybara. I programmet används viktningsfaktorerna i 
Boverkets byggregler, BBR. 

Prioriterade Prioriterade riskminskningsämnen är av Kemikalieinspektionen 
riskminskningsämnen utpekade ämnen som på grund av dess farliga egenskaper bör 

användas med försiktighet, exempelvis giftiga. 

Reach Reach är en EU-förordning som bland annat innehåller regler om 
registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska 
ämnen i kemiska produkter och varor. Förordningen innehåller 
regler för såväl tillverkning, import och försäljning som för 
användning. 

Resiliens Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system, vare sig det 
är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och 
fortsätta att utvecklas. 

Svala öar Svala öar är det omvända begreppet till urbana värmeöar, ett 
fenomen som uppstår i städer främst på grund av förekomsten av 
värmeabsorberande material, som betong och asfalt. Grönska är 
utpekad som den effektivaste åtgärden för att 
sänka stadstemperaturen och genom tillgång till ”svala öar” i 
städer minskar risken för hälsoproblem vid värmeböljor.  

Utfasningsämnen Utfasningsämnen är av Kemikalieinspektionen utpekade ämnen 
med särskilt allvarliga egenskaper, exempelvis cancerogena. 

Välhävdad Välhävdad innebär att en betesmark betas med tillräckligt med 
betesdjur, eller en slåtteräng slås (maskinellt eller med lie), så att 
grässvålen är kortvuxen och att igenväxningsvegetation inte 
förekommer. 
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Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 

Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning för 
samordningsansvariga för strategier 

Huvuduppgifter 
Samordningsansvarig driver och samordnar sin strategi utifrån de tvärgående 
strategiernas intentioner, vilka beskrivs i miljö- och klimatprogrammet. 
Samordningsansvarig ska säkerställa framdrift av arbetet med strategierna och bidra till 
mervärden i existerande uppdrag, driva på utvecklingen av nya arbetssätt och samordna 
framtagandet av nya åtgärder och aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse. 

I uppdraget ingår att 
• vara drivande och ansvarstagande i arbetet med strategierna. Sammankalla och 

samordna viktiga aktörer och vid behov arrangera möten med ytterligare aktörer 
från näringsliv, akademi, civilsamhället eller offentlig sektor. 

• identifiera vilka huvudsakliga mål och delmål strategin i första hand bidrar till. 
Detta kan justeras över programmets löptid. 

• identifiera vilka strategier i andra program, vilka pågående processer och 
samordningsuppdrag som strategin bör samordnas med över kortare eller längre 
tid. 

• leda strategin så att överblick över pågående initiativ relaterat till strategin i 
staden skapas och identifiera vilka hinder och utmaningar man primärt ser för 
fortsatt utveckling av strategin. 

• arbeta för att hela tiden utveckla förslag på lösningar till de målkonflikter, 
utmaningar och hinder som uppkommer under processens gång. 

• arbeta för att skapa mervärden till de uppdrag och initiativ som finns, samt 
identifiera vilka uppdrag och typ av initiativ, åtgärder och resurser som saknas för 
att öka takten i genomförandet. 

• driva på prioritering av några huvudsakliga tvärgående initiativ att satsa särskilt 
på inom varje strategi. 

• vara kontaktperson för strategin och representera och presentera. 

Ansvar och befogenheter 
• Samordna utpekade viktiga aktörer, och vid behov andra, på ett utmaningsdrivet 

och lösningsorienterat sätt. 
• Vid behov lyfta förslag på åtgärder, lösningar och uppdrag i en framåtdrivande 

diskussion tillsammans med utpekad direktörsgrupp. 
• Delta i fyra möten per år, som miljöförvaltningen kallar till, tillsammans med 

samordningsansvariga för alla sju strategierna. 
• Sammanfatta vad som åstadkommits och hur man arbetat med strategin på årlig 

basis och medverka i processuppföljning av arbetet med strategierna. Den årliga 
sammanfattningen redovisas för miljöförvaltningen samt utpekad direktörsgrupp. 
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Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 

Bilaga 2: Fördjupad beskrivning av mål och 
indikatorer 
Denna bilaga innehåller fördjupade bakgrundsbeskrivningar och motiveringar till 
miljömålen och delmålen i miljö- och klimatprogrammet. Den innehåller också 
detaljerade beskrivningar av programmets indikatorer. 

För de indikatorer som saknar nuläge anges ”kräver utveckling”. Dessa kommer att tas 
fram under början av programperioden. 

Naturen 

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald 
Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och 
livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge 
förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborg ska också bidra till den 
biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt. 

Bakgrund och motivering till miljömålet 
Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag enligt 
FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES1. Orsakerna är bland 
annat förändrad markanvändning och överutnyttjande av naturresurser. Även 
klimatförändringarna har en negativ effekt på biologisk mångfald. Ungefär en miljon av 
jordens cirka åtta miljoner kända arter riskerar utrotning. I de globala hållbarhetsmålen 
(Agenda 2030) står det bland annat att vi måste ”vidta omedelbara och betydande 
åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer och hejda förlusten av 
biologisk mångfald”. Den svenska rödlistan över hotade arter uppdaterades 2020 och 
visar en ökning av antalet rödlistade arter. I uppföljningen av de tidigare lokala 
miljömålen i Göteborgs Stads miljöprogram 2012–2020 har det bedömts att inget mål 
eller delmål som är kopplat till biologisk mångfald har nåtts. 

En rik och varierad biologisk mångfald är också en förutsättning för många av de nyttor 
som naturen levererar, så kallade ekosystemtjänster. Nyttorna hanteras inom miljömålet 
om människan. Förutsättningarna för ekosystemtjänster i den bebyggda staden är en 
viktig del av delmål 3: Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön. 
Utöver att utgöra livsmiljöer kan till exempel träd rena luft och minska effekter av 
extrema värmeböljor. 

Det pågår arbeten inom många områden, till exempel inom naturskydd, skötsel och 
stadsutveckling men Göteborgs Stad behöver ”spänna bågen” ytterligare. Under 2020 
vann det kommunala naturreservatet Stora Amundön och Billdals skärgård laga kraft och 
flera andra projekt pågår. Göteborgs Stad har rådighet över en stor del av kommunens yta 
och kan därför göra betydelsefulla insatser, men det räcker inte för att bevara och 

1 IPBES, (2019). 
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utveckla den biologiska mångfalden i Göteborg. Göteborgs Stad behöver också samverka 
med privata markägare och brukare samt andra myndigheter. 

En aktuell naturvårdsfråga är invasiva främmande arter som kan skada den biologiska 
mångfalden. Åtgärder mot dessa ingår i bevarande- och skötselbegreppen i flera av 
delmålen och i strategin Vi planerar för en grön och robust stad. 

Indikatorer 
Samtliga indikatorer under målet gäller såväl kommunal som annan mark. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Andel välhävdade ängs- och betesmarker 55 procent2 (2017) Mer än 90 procent 

Areal naturliga gräsmarker 2 112 hektar3 (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet har under lång tid minskat på grund av 
förändrad markanvändning. Samtidigt som åkerbruket rationaliserats och intensifierats 
har skötseln av ängs- och betesmarker minskat. Ängs- och betesmarker är en mycket 
viktig livsmiljö för en mängd sällsynta växter och djur. Dessa är beroende av att deras 
livsmiljö hävdas genom bete eller slåtter. Arter som minskar är till exempel blommorna 
kattfot och mandelblom. Begreppet naturliga gräsmarker innefattar såväl ängs- och 
betesmarker som biotoper som inte kräver så mycket skötsel, till exempel bergiga 
mosaikmarker i skärgården. Naturliga gräsmarker är generellt värdefulla. Begreppet följer 
de definitioner som finns i länsstyrelsens Regional handlingsplan för grön infrastruktur, 
rapport 2019:24. Indikatorn för välhävdade ängs- och betesmarker gäller alla 
markägarkategorier i Göteborg. Dessa inventeras löpande av 
länsstyrelsen/Jordbruksverket med en tregradig bedömning av hävden från god/välhävdad 
till ohävdat. Välhävdad innebär att en betesmark betas med tillräckligt med betesdjur eller 
hävdas med slåtter så att grässvålen är kortvuxen och att igenväxningsvegetation inte 
förekommer. Ett mått på hävd är att mäta ansamlingen av förna (vegetation som inte 
brutits ned)5. Några av de olika typerna av ängs- och betesmarker är också 
ansvarsbiotoper för Göteborg och ingår också i delmål 1. 

Indikatorer Nuläge Målvärde 2030 

Areal skyddad natur 13 230 hektar6 (2019) Minst 16 200 hektar 

Antal kommunala biotopskydd och naturminnen 07 (2019) 10 respektive 15 

Natur med ett långsiktigt skydd är en viktig faktor i utvecklingen av biologisk mångfald. 
Naturreservat har ofta en viktig funktion som kärnområden i ett nätverk av natur, så 
kallad grön infrastruktur. I nätverket ingår också mindre områden, till exempel 
biotopskydd, naturminnen och spridningskorridorer i landskapet. Indikatorerna för 
skyddad natur är ett viktigt mått på förutsättningen för att kunna ha en rik och varierad 

2 Databasen TUVA Jordbruksverket (2002–2017) 
3 GIS-skikt, fjärranalys Länsstyrelsen (2018) 
4 Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2019). 
5 Rapport 2017:9 Ängs- och betesmarksinventeringen Metodik för inventering från och med 2016 
Jordbruksverket (2017) 
6 Skyddad natur, SCB statistikdatabas (2020) 
7 Rapport 2019:13 Skyddsvärda träd i Göteborgs Stad Urval av träd och områden för lagligt skydd 
(2019) 
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biologisk mångfald. Målvärdet för arealer är satt utifrån det nationella etappmålet för 
säkerställande av områden. Biotopskydd och naturminnen är enklare skyddstyper med 
enklare administration och ofta utan intrångsersättningar. De gäller i första hand för 
mindre områden, till exempel enstaka eller grupper av skyddsvärda träd eller ålgräsängar. 
Naturvärdena kan även omfattas av frivilliga naturvårdsavtal med berörda markägare. 
Göteborgs Stad har inte börjat använda dessa skyddstyper ännu. Målvärdet för 
biotopskydd och naturminnen bygger bland annat på miljöförvaltningens rapport 2019:13 
Skyddsvärda träd i Göteborgs Stad Urval av träd och områden för lagligt skydd.8 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Areal ädellövskog 1 734 hektar9 (2011) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Ädellövskogar har generellt höga naturvärden, de hör till de mest artrika miljöerna i 
Sverige och Göteborg. Många av arterna är sällsynta. Vi har till exempel fåglar som 
mindre hackspett, många insektsarter och känsliga lavar som lunglav. Värdet beror också 
till viss del på att ädellövskogar historiskt inte använts lika intensivt som barrskogar inom 
skogsbruket. Arealen ädellövskog bör inte minska för att dess naturvärden ska kunna 
bibehållas långsiktigt. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel ytvattenförekomster med god ekologisk 
status 

17 procent10 (2019) 100 procent 

God ekologisk status för ytvattenförekomster är en samlad bedömning av ett antal 
kvalitetsfaktorer som är kopplade till olika typer av påverkan, till exempel utsläpp, 
grumling från jord- och skogsbruk samt vandringshinder för vattenlevande organismer. 
Arbetet för god status i våra vatten gynnar växt- och djurlivet, samtidigt som det minskar 
negativ påverkan på oss människor från miljögifter och säkrar dricksvattentillgången. 
Göteborgs Stad har stora möjligheter att påverka vattenstatusen som stor 
verksamhetsutövare, markägare och tillsynsmyndighet. God ekologisk status ska uppnås 
senast 2027 enligt EU:s vattendirektiv och de svenska miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Därför är målvärdet satt till 100 procent för indikatorn. Trots att det är ett lagkrav är det 
en betydande utmaning att nå målet. Utsläpp av kemiska ämnen, bekämpningsmedel, 
näringsämnen, och till exempel plastskräp har stor negativ påverkan på växter och djur. 

8 Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad (2019). 
9 Ädellövskogsinventering Länsstyrelsen med komplettering av park- och naturförvaltningen 
(1990 och 2011) 
10 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) (2019) 
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Delmål för naturen 

1. Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena 
utvecklas 

Bakgrund och motivering 
För att Göteborgs Stad ska kunna ta sin del av ansvaret att bevara biologisk mångfald och 
göra rätt prioriteringar behöver Göteborgs Stad utgå från vilka områden och livsmiljöer 
(biotoper) som har störst värde för den biologiska mångfalden. Den biologiska 
mångfalden hänger ihop i ett nätverk av olika miljöer som kan ha olika funktion under 
olika delar av en organisms livscykel. 

Ansvarsbiotoper är livsmiljöer för växt- och djurarter, som till exempel en kommun eller 
region har ett särskilt stort ansvar att bevara och utveckla ur ett nationellt perspektiv. Det 
kan vara att vi har en proportionellt stor andel av dem och ibland till och med landets 
enda livsmiljö för en viss art. Miljöförvaltningen har tagit fram 23 kategorier av 
ansvarsbiotoper för Göteborg11. De flesta biotoperna är Natura 2000-naturtyper enligt 
EU:s art- och habitatdirektiv. Urvalet baseras i huvudsak på att minst 0,5 procent av den 
totala utbredningen i Sverige av Natura 2000-naturtyper ska finnas i Göteborg. 
Ansvarsbiotoperna representerar såväl marina och limniska biotoper som skog och ängs-
och betesmarker. Genom att prioritera ansvarsbiotoper ger de åtgärder som Göteborgs 
Stad gör extra stor nytta för den biologiska mångfalden i stort. 

De ansvarsbiotoper som har tagits fram för Göteborg är följande: 

Hav och kust: Sandbankar, Estuarier, Blottade ler- och sandbottnar, Laguner, Stora vikar 
och sund, Rev och Driftvallar. 

Odlingslandskap: Salta strandängar, Fukthedar, Torra hedar (alla typer), Staggräsmarker, 
Silikatgräsmarker, Fuktängar, Slåtterängar i låglandet, Hällmarkstorrängar och Trädklädd 
betesmark. 

Skog: Nordlig ädellövskog, Ädellövskog i branter och Näringsfattig ekskog. 

Andra än Natura 2000-naturtyper: Dammar och småvatten, Parker och alléer med gamla 
träd, Randlövskog och Bryn. 

Indikatorer 
Indikatorerna för delmålet utgår från två steg: 

Steg ett är att senast 2025 ha inventerat och bedömt skyddsbehovet för samtliga 
ansvarsbiotoper i Göteborg. Steg två är att utifrån resultatet sätta målvärden för 
indikatorerna för skydd och skötsel, fördelat på kommunal respektive övrig mark. 

11 Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, (2016). Arter och naturtyper i Göteborg – ansvarsarter och 
ansvarsbiotoper. Rapport 2016:9 
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Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Andel inventerade kategorier av 
ansvarsbiotoper (totalt 23 
stycken) 

80 procent12 (2020) 100 procent -

Idag är 80 procent av de olika kategorierna av ansvarsbiotoperna i Göteborg inventerade 
eller fjärranalyserade. Det återstående inventeringsarbetet kan göras fram till 2025 inom 
ramen för Göteborgs Stads miljöövervakning. 

Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Andel skyddsbedömda 
kategorier av ansvarsbiotoper 

0 procent (2020) 100 procent -

För att kunna prioritera rätt insatser behöver behovet av skydd bedömas för de 
inventerade ansvarsbiotoperna. Göteborgs Stad saknar idag sådana bedömningar. 
Skyddsbedömningen kan utgå från till exempel geografiskt läge, avstånd till övriga 
biotoper av samma kategori (vilket visar potentialen för arter att kunna sprida sig), om det 
finns arter med särskilda krav och hur stort skötselbehovet är. Grunderna för 
bedömningen behöver ett visst utvecklingsarbete med att definiera vilka kriterier som ska 
gälla. Målvärdet bedöms kunna uppnås, bland annat genom en utvecklad 
miljöövervakning. 

Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Areal ansvarsbiotop, totalt samt 
på kommunal mark 

Totalt 11 165 hektar 
varav 2 787 hektar 
kommunalt13 (2020) 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Den här indikatorn och nästa är steg två där konkreta mål sätts utifrån indikator 1 och 2. 
Ett mått på arealen ansvarsbiotoper (kommer att finnas fördelat på de 23 olika typerna) 
indikerar grundförutsättningarna för att den biologiska mångfald som är kopplad till 
ansvarsbiotoperna ska kunna bevaras och utvecklas. Vissa kan ha tillräcklig utbredning 
idag medan andra kan behöva utökas eller restaureras. Nuvärdet baseras på de 80 procent 
inventerade ansvarsbiotoperna (idag saknas information om fem kategorier). För att 
kunna sätta ett målvärde behövs de kompletterande inventeringarna och bedömningarna 
av skyddsbehovet enligt delmålets två första indikatorer som ett underlag. 

12 Sammanställning av befintliga inventeringar miljöförvaltningen (2020) 
13 Nuläget: GIS-bearbetning av befintligt underlag miljöförvaltningen (2020) 
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Indikator Nuläge 2020 Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Andel ansvarsbiotop med 
naturvårdsinriktad skötsel och 
andel med formellt skydd, totalt 
samt på kommunal mark 

Naturvårdsinriktad 
skötsel: 
kräver utveckling 

Andel formellt skydd: 
totalt 53 procent 
kommunalt 31 
procent14 

- Kompletteras senast 
2025 utifrån 
inventeringar 

Indikatorn om andelen skyddad ansvarsbiotop och med naturvårdsinriktad skötsel (det 
vill säga en skötsel som bevarar och utvecklar ansvarsbiotopens värde för biologisk 
mångfald) är ett mått på respektive biotops kvalitet. Målvärden sätts utifrån 
inventeringarna och skyddsbedömningarna enligt delmålets två första indikatorer. 
Målvärdet för delbedömningen ”naturvårdsinriktad skötsel” behöver också utvecklas 
genom att ta fram bedömningskriterier för respektive typ av ansvarsbiotop. 

2. Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag 

Bakgrund och motivering 
God vattenstatus i våra hav, sjöar och vattendrag är en miljökvalitetsnorm som Sveriges 
vattenförvaltning ska nå till 2027. Det är bara ett fåtal vattenförekomster i Göteborg som 
har god status idag. God vattenstatus består av flera olika kvalitetsfaktorer som var och en 
inte får försämras. Det ingår rena biotopkvaliteter (till exempel hur vattendragets botten 
ser ut: grus eller finmaterial), vandringshinder och det som delmålet fokuserar på: utsläpp 
av näringsämnen och som genom övergödning påverkar de växter och djur som lever i 
vattnet. För mycket näringsämnen kan till exempel leda till syrebrist vilket kan leda till 
fiskdöd. Delmålet omfattar dessutom plastskräp som når ytvatten. Göteborgs Stad har en 
stor möjlighet att förbättra statusen på många olika sätt, till exempel som ansvariga för 
reningsverk och dagvattenhantering och genom planering och skötsel av mark och vatten. 
Det kan innebära att minska de totala utsläppen genom effektivisering eller att utveckla 
nya reningsmetoder. Dagvattenhantering kräver till exempel tillgång till ytor för nya 
reningsanläggningar och ökat lokalt omhändertagande. Stora mängder dagvatten till 
avloppsreningsverket kan leda till bräddningar av orenat avloppsvatten. För att minska 
risken krävs ökad separering av ledningar mellan spillvatten och dagvatten. Inläckage av 
ovidkommande vatten till ledningsnätet är en annan källa till vattenmängder som kan leda 
till bräddningar. När det gäller plastskräp har Göteborgs Stad både tillsyn och ett generellt 
ansvar att ta hand om sådan nedskräpning där den ansvarige inte kan hittas. 

14 Andel med formellt skydd: GIS-bearbetning av befintligt underlag miljöförvaltningen (2020) 
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Indikatorer 
Utöver indikatorerna i delmålet finns målnivåer i miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Indikatorer 
Nuläge 2019 
(medelvärde 2015–2019) Målvärde 2030 

Bräddad mängd spillvatten samt utsläpp av kväve 
och fosfor, till recipienter utöver Göta Älv 

99 222 kubikmeter 
Kväve: 6 653 kg 

Fosfor: 1 042 kg 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod, dock 
lägst en minskning med 
25 procent 

Utsläpp av kväve och fosfor från avloppsystemet 
(Ryaverket och bräddat spillvatten) till Göta Älv 

Kväve: 744 ton 

Fosfor: 28,6 ton 

Minskning av medelvärde 
per femårsperiod 

Indikatorn för bräddad mängd spillvatten till övriga recipienter (utöver Göta älv) visar 
den mängd avloppsvatten från det kommunala ledningsnätet som släppts ut orenat, till 
exempel vid stora nederbördsmängder eller när pumpstationer varit ur funktion. Det ger 
även ett mått på hur mycket näringsämnen som nått våra ytvatten från bräddningarna. 
Mängderna påverkas av hur mycket nederbörd det kommer under ett enskilt år. För att 
minska påverkan från varierande nederbörd baseras målvärdet för minskning på 
medelvärden för femårsperioder. 

Indikatorn för utsläpp av kväve och fosfor från Ryaverket och ledningsnätet till Göta älv 
motsvarar indikatorn ovan. För reningsverket finns även BOD som ett standardmått på 
reningsgraden av det avloppsvatten som tas omhand av Ryaverket. BOD står för 
”biological oxygen demand” och är ett mått på mängden organiskt material. Det är svårt 
att räkna ut BOD i spillvattenbräddningar från ledningsnätet men det är en lämplig 
stödindikator vid uppföljningen. På samma sätt som indikatorn ovan, påverkas utsläppen 
av hur mycket nederbörd det kommer. Även här har ett målvärde valts för minskning som 
baseras på medelvärden för femårsperioder. 

3. Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

Bakgrund och motivering 
Mycket av den biologiska mångfalden i Göteborg finns i stadsnära lägen. Det blir särskilt 
tydligt när man till exempel ser på var de skyddsvärda träden finns i staden, med de arter 
som är beroende av gamla träd, till exempel många skalbaggar. De insektsarter som är 
knutna till gamla ekar är ofta beroende av att stammarna är solbelysta. De är alltså 
beroende av skötsel så att de inte blir invuxna i sluten skog vilket dessutom kan skada 
eller döda träden. Förutom de specifika naturvärdena i form av skyddsvärda arter och 
deras direkta livsmiljöer har de gröna inslagen i stadsmiljön en betydelsefull funktion i 
den gröna infrastrukturen, till exempel genom att skapa spridningskorridorer eller 
”stepping stones” så att arterna har möjlighet att sprida sig i landskapet. Detta kan vara 
särskilt viktigt i en kommun som Göteborg, som har en stor andel bebyggda områden. 
Göteborgs Stad har stor möjlighet att utveckla den biologiska mångfalden i stadsmiljön 
genom planering och skötsel. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel allmän plats med markanvändning ”Natur” av 
total detaljplanerad yta 

3,7 procent (2020) Inte minskat jämfört med 
2020 
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Indikatorn för allmän plats ”Natur” ger väsentliga areella förutsättningar för grönytor med 
mål för biologisk mångfald. Då stadens grönområden är en viktig pusselbit i den gröna 
infrastrukturen har de även effekter på den biologiska mångfalden i stort. Det är viktigt att 
bibehålla andelen grönyta när staden växer och därför är målvärdet för indikatorn att 
andelen inte ska minska. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel grönytor enligt framtagna kriterier som 
Göteborgs Stad äger inom ”Sammanhängande 
stadsbebyggelse” (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) som har skötselmål för 
biologisk mångfald (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) 

Kräver utveckling 100 procent 

Andel grönyta inom ”Sammanhängande 
stadsbebyggelse” som sköts så att den biologiska 
mångfalden ökar (fördelat på natur, park, 
kvartersmark) – stickprov 

Kräver utveckling 100 procent 

Skötsel är viktigt för att grönytor i staden ska utveckla den biologiska mångfalden. 
Indikatorn om andel grönyta med skötselmål är ett mått på den potential som finns för 
biologisk mångfald i den bebyggda staden. Här används den föreslagna översiktsplanens 
”sammanhängande stadsbebyggelse” som en definition av det område som omfattas av 
indikatorns målvärde. Ett tydligt avgränsat område underlättar uppföljning, samtidigt som 
det kopplar till Göteborgs Stads fysiska planering. Indikatorn kräver viss 
metodutveckling i form av kriterier för vilka gröna ytor som ska ingå och vad som kan 
räknas som skötselmål. Målvärdet är satt till 100 procent, då skötselmålen är en viktig 
förutsättning för att utveckla den biologiska mångfalden i staden. 

Indikatorn om hur grönytorna sköts är en hjälp till prioriteringar och ger också ett mått på 
eventuella hinder för skötsel. Park- och naturförvaltningen bedömer till exempel att en 
betydande del ”ockuperas” genom att de används som upplagsplatser eller att villaägare 
”utökar” sina tomter på Göteborgs Stads naturmark. Indikatorn kräver viss 
metodutveckling kring kriterier för stickproven. Målvärdet är satt till 100 procent då 
skötsel är viktigt för att bibehålla värdet för biologisk mångfald. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Areal våtmarker (i stadsmiljö) Kräver utveckling Årlig ökning 

Våtmarker är ett ovanligt inslag i stadsmiljön och har ofta stora värden, inte bara för 
biologisk mångfald utan även som förutsättning för många ekosystemtjänster som till 
exempel dagvattenhantering och rekreation. Göteborgs Stad har inte inventerat biologiskt 
intressanta våtmarker i stadsmiljö. Indikatorn kräver därför utveckling av 
inventeringsmetodik, till exempel fjärranalyser, och kriterier för naturvårdsbedömning. 
Ett nuläge kan därför inte sättas innan våtmarkerna är inventerade. 
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4. Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald 

Bakgrund och motivering 
Ett område för påverkan på biologisk mångfald som inte uppmärksammats bakåt i tiden 
är Göteborgs Stads inköp av varor och tjänster (till exempel entreprenader). På senare tid 
har dock frågan uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, till exempel i EU:s 
arbete med en strategi för biologisk mångfald och i de globala hållbarhetsmålen. Trots att 
det är ett viktigt område saknas idag kunskap om hur verksamheterna tar hänsyn till 
biologisk mångfald i Göteborgs Stads inköp. Det kan vara träprodukter som kommer från 
hotade naturmiljöer eller hygienprodukter som innehåller palmolja från plantage som 
anlagts genom exploatering av regnskog. Göteborgs Stad har inom vissa områden krav på 
till exempel miljöcertifierade produkter, men det saknas inom andra områden. 
Fastighetskontoret har till exempel krav på FSC-märkning av träprodukter inom ramen 
för miljöanpassat byggande. Motsvarande krav saknas i ramavtal för andra träprodukter. 

Vår livsmedelsförsörjning har stor påverkan på vår livsmiljö. Miljöproblem såsom 
klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och övergödning påverkar varandra och 
behöver ses som delar av en helhet. Göteborgs Stad köper in cirka 13 000 ton livsmedel 
per år, och i Göteborgs Stads förskolor, skolor, äldreboenden och andra boenden serveras 
varje år runt 20 miljoner måltider. 

I den nationella livsmedelsstrategin finns mål om att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 2030. Idag är 
den siffran cirka 38 procent på nationell nivå och för Göteborgs Stad ligger den på 48 
procent. Miljöförvaltningen har bedömt vilket målvärde som kan motiveras utifrån miljö-, 
klimat-, djurskydds- och kostnadshänsyn och ambitionsnivån för miljö- och 
klimatprogrammet. Förändringarna behöver genomföras i samklang med de åtgärder som 
görs för att nå delmålet Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp i miljömålet 
om klimatet. Stadens kommande styrande dokument för måltider kommer att tydliggöra 
hur arbetet med att minska påverkan från livsmedelsinköp bör gå till. 

Bygg- och anläggningsarbeten innebär ofta en stor påverkan på mark och vatten och kan 
därmed påverka växt- och djurlivet såväl negativt som positivt. Trafikkontoret bevakar 
biologisk mångfald i de miljöplaner som tas fram enligt krav i ramavtalen för 
byggentreprenader och har även gemensamma miljökrav för vissa produkter och tjänster. 
Vi har här en stor möjlighet att genom olika åtgärder och anpassningar av byggprojekten 
främja biologisk mångfald. Ett exempel är att anlägga blommande ängsmarker och 
sandiga miljöer för vildbin och andra pollinerare utmed vägar eller bebyggelseområden. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel inköp av miljöcertifierade produkter och 
tjänster där sådana alternativ finns 

(Gäller inte de inköp som omfattas av indikator för 
ekologiska livsmedel) 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Indikatorn om inköp av miljöcertifierade produkter, till exempel trävaror och produkter 
som innehåller palmolja, och tjänster bedöms ha en positiv effekt för biologisk mångfald 
jämfört med icke-certifierade alternativ. Vi saknar idag en samlad bild av hur stor andel 
inköp som är miljömärkta. En stor del av inköpen görs ute i stadens verksamheter. 
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Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel ekologiska livsmedelsinköp 48 procent (2019) 80 procent 

Indikatorn gäller de livsmedel som köps in via Göteborgs Stads ramavtal. Andelen 
beräknas utifrån vikt. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel inköp av bygg- och 
anläggningsentreprenader enligt kriterier om 
betydelsefull påverkan som bidrar till att främja 
biologisk mångfald. 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Indikatorn om entreprenader tar sikte på de möjligheter som Göteborgs Stad har att 
minska negativ påverkan från material och metoder men även på möjligheterna att skapa 
värden för biologisk mångfald i bygg- och driftsentreprenader. Som exempel kan nämnas 
att skapa småvatten, åtgärda vandringshinder i vattendrag eller anlägga och sköta artrika 
vägkanter. Indikatorn kräver utveckling av kriterier. 
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Klimatet 
Miljömål: Göteborgs klimatavtryck är nära noll 
Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt 
som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska 
med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med 
minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre 
takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets 
omställning. 

Bakgrund och motivering till miljömålet 
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som framförallt kom till för att begränsa den globala 
temperaturökningen och för att stödja dem som drabbas av klimatförändringarnas 
effekter. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två 
grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Alla världens länder 
har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. 

Om vi ska lyckas begränsa klimatpåverkan till 1,5 graders uppvärmning måste världens 
utsläpp minska med 45 procent till 2030 från 2010 års nivå och nå nettonollutsläpp 2050. 
Det innebär en minskning på 7,6 procent per år mellan 2020 och 2030. Detta förutsätter 
dock negativa utsläpp under och efter perioden. Den globala utsläppsbudgeten från år 
2018, som innebär att den globala temperaturökningen begränsas till 1,5 grader, med 66 
procent sannolikhet, är 420 miljarder ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär tio års 
globala utsläpp med dagens utsläppsnivåer. Med 50 procent sannolikhet att undvika en 
ökning över 1,5 grader ökar budgeten till 580 miljarder ton koldioxid eller fjorton års 
samlade utsläpp. Ju senare utsläppsminskningen sker desto större blir utmaningen, se 
figur 1. 

Figur 1. Figuren visar globala utsläppsminskningskurvor som startar vid olika tidpunkter. Samtliga utgår 
från att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad med 66 procent sannolikhet. Detta illustrerar att 
ju senare utsläppsminskningen påbörjas desto större blir utmaningen. (Källa: Robbie Andrew, CICERO 
Center for International Climate Research, data från Global Carbon Project (GCP)). Licens: CC BY 4.0 
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Ur ett svenskt konsumtionsperspektiv skulle vår andel av budgeten på 420 miljarder ton 
endast räcka cirka sex år med nuvarande konsumtionsnivå och klimatpåverkan, om 
budgeten fördelades lika mellan alla människor på jorden. Denna fördelning tar inte 
hänsyn till historiska utsläpp, utvecklingsbehov eller andra rättviseaspekter kopplat till 
fördelningen. 

För att begränsa klimatpåverkan till 1,5 graders uppvärmning krävs snabba och 
långtgående omställningar inom energi, markanvändning, stadsmiljöer och infrastruktur 
(inklusive transport och byggnader), samt industri. Detta är systemövergångar som aldrig 
tidigare förekommit i så stor omfattning (men kan ha skett i motsvarande takt) och 
innebär kraftiga utsläppsminskningar i alla sektorer, en bred portfölj med åtgärder för 
utsläppsminskningar och signifikant ökning av investeringar i dem. Utsläppen på global 
nivå har de senaste tio åren ökat med elva procent. 

Parisavtalet nämner att hållbara livsstilar och hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster spelar en viktig roll i bemötandet av klimatförändringen och att de 
utvecklade länderna ska leda i arbetet med dessa frågor. För att Göteborgs Stads mål ska 
följa Parisavtalet utgår vi därför både från geografiska (territoriella) och 
konsumtionsbaserade utsläpp. 

EU:s mål 
EU har deklarerat att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För 
att uppnå det har EU-kommissionen lagt fram en europeisk grön giv, ett åtgärdspaket som 
ska ”bidra till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en hållbar grön 
omställning”15. Initiativet omfattar en färdplan och åtgärder på många områden, till 
exempel stora utsläppsminskningar, investeringar i spetsforskning och innovation och 
bevarande av den biologiska mångfalden i EU. För att tydligt fastställa villkoren för en 
fungerande och rättvis omställning, skapa förutsägbarhet för investerarna och säkerställa 
att omställningen är oåterkallelig har kommissionen föreslagit en första europeiska 
klimatlag med mål om att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. De har 
även presenterat en klimatmålsplan för 2030, åtföljd av en heltäckande 
konsekvensbedömning. För att uppnå dessa ytterligare minskningar av 
växthusgasutsläppen tänker kommissionen senast i juni 2021 se över och vid behov 
föreslå ändringar av alla relevanta klimatrelaterade politiska instrument. Här ingår 
systemet för handel med utsläppsrätter och inbegriper en eventuell utvidgning av EU:s 
utsläppshandel till nya sektorer, medlemsstaternas mål för minskningar av utsläpp i 
sektorer utanför systemet för handel med utsläppsrätter samt förordningen om 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Kommissionen kommer att 
föreslå ändringar av klimatlagen för att uppdatera den i enlighet med detta. 

Inom nuvarande system för handel med utsläppsrätter (ETS) kommer utsläppen vara 43 
procent lägre 2030 jämfört med 2005. Taket för utsläppen minskas med 2,2 procent per 
år)16. Inom övriga områden, som täcks av förordningen om ansvarsfördelning, är EU:s 
nuvarande mål för utsläppsminskningar 30 procent fram till 2030 jämfört med 2005 års 
nivåer17. 

15 EU-kommissionen, (2020). 
16 EU Emissions Trading System, i.e. 
17 Effort sharing: Member States' emission targets, i.e.  
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Sveriges mål 
Sveriges långsiktiga klimatmål är att de territoriella nettoutsläppen ska vara noll senast år 
2045. Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre år 
2045 än 1990 samt att resterande utsläpp kan täckas fullt eller till viss del av 
kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder omfattar upptag av koldioxid i skog 
och mark till följd av ytterligare åtgärder, utsläppsminskningar genomförda utanför 
Sveriges gränser, samt avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av 
biobränslen, så kallad bio-CCS. 

Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk är målet att utsläppen inom den icke-handlande 
sektorn (det som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter) bör minska med 63 procent 
till år 2030 samt 75 procent till år 2040 jämfört med utsläppen år 1990. För att nå dessa 
etappmål kan kompletterande åtgärder som motsvarar 8 procentenheter respektive 2 
procentenheter nyttjas. Utsläppen från inrikes transporter (exklusive koldioxidutsläpp 
från inrikes flyg) ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. 

Indikatorer 
Begreppet klimatavtryck i miljömålet inbegriper både de territoriella och de 
konsumtionsbaserade utsläppen. Det huvudsakliga måttet för klimatpåverkande utsläpp är 
de så kallade territoriella utsläppen. Beräkningarna baseras på detaljerad statistik och 
motsvarar utsläpp inom ett geografiskt område, till exempel Göteborg. Detta innebär 
dock att måttet inte tar hänsyn till om utsläppen flyttar någon annanstans. Därför behövs 
även kompletterande mått som konsumtionsbaserade utsläpp. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom 
Göteborgs geografiska område (inkluderar både 
utsläpp från den handlande och icke handlande 
sektorn) 

4,2 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år18 (2018) 

1,1 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Indikatorn utgår från Naturvårdsverkets definitioner av systemgränser för territoriella 
utsläpp och konsumtionsbaserade utsläpp. I vårt fall är dock den geografiska 
avgränsningen Göteborgs kommun, inte Sverige, gällande de territoriella utsläppen. 
Informationen baseras på Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention och följer 
därmed samma avgränsningar och definitioner av vilka växthusgaser som ingår. Upptag i 
skog och mark ingår ej. Målet innefattar, likt Sveriges långsiktiga mål till 2045, även 
utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per 
invånare i Sverige 

8,9 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år19 (2017) 

3,3 ton 
koldioxidekvivalenter per 
invånare och år 

Göteborgs Stad och invånarna i Göteborg handlar varor och tjänster internationellt, 
däribland livsmedel, olika råmaterial för industriell produktion och andra 
detaljhandelsprodukter. Användningen (konsumtionen) av dessa varor och tjänster 
behöver läggas till i beräkningen för att bilden av Göteborgs klimatpåverkan ska bli 

18 RUS- Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet 
19 SCB: Miljöräkenskaper, nationalräkenskaper och Handelsstatistik (varor och tjänster) 2008– 
2017. (genom naturvårdsverket som är ansvarig myndighet) 
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fullständig och inkludera den klimatpåverkan som konsumtionen orsakar utanför 
kommunens geografiska gränser. Till de konsumtionsbaserade utsläppen räknas en 
produkts alla utsläpp, som skett i alla tidigare led innan den konsumeras, oavsett var 
dessa utsläpp sker. 

Idag saknas det fortfarande bra statistik över konsumtionsbaserade utsläpp på kommunal 
nivå i Sverige. Därför används nationella data som indikator för de konsumtionsbaserade 
utsläppen. De konsumtionsbaserade utsläppen anses ha en högre osäkerhet än 
beräkningen av de utsläpp som sker inom Sveriges gränser, men ger oss ändå en inblick i 
utvecklingen av vårt totala klimatavtryck. En annan begränsning med indikatorn är att 
den i dagsläget inte fångar den totala klimatpåverkan från internationella flygresor. Det 
beror delvis på att mellanlandningar inte kan tas med i modellen då utsläppen baseras på 
tankat flygbränsle i Sverige för plan med en destination utanför Sveriges gränser och även 
för att höghöjdseffekten inte är medräknad. 

Delmål för klimatet 
1. Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler 

Bakgrund och motivering 
En minskad användning av både fossila och biobaserade bränslen leder till en direkt 
minskning av Göteborgs klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp. Genom att minska 
den totala energianvändningen, alltså även el och fjärrvärme, blir det dessutom enklare att 
ställa om energiproduktionen från fossila till förnybara energikällor. Detta eftersom 
behovet av energiproduktion blir lägre och således också behovet av att investera i 
anläggningar som producerar förnybar energi. Att energieffektivisera leder också till att 
biobaserade bränslen inte behöver användas i samma utsträckning för att producera el och 
värme. Detta gör att mer biobränsle finns tillgängligt för exempelvis transportsektorn och 
kan påskynda den sektorns skifte från fossila bränslen. Detsamma gäller för el. En 
minskad elanvändning i exempelvis fastighetssektorn frigör kapacitet för elektrifiering av 
industri- och transportsektorn, en möjlighet till minskad klimatpåverkan förutsatt att 
elproduktionen inte är fossilbaserad. 

Genom minskad energianvändning av både el och värme finns också stor potential att 
minska effektanvändning och reducera effekttoppar. Inom de närmsta åren förutspås både 
volym och effektbehov av el att öka, med den pågående elektrifieringen av industrin och 
transportsektorn som främsta orsak, vilket gör det än viktigare att effektivisera där vi kan. 
Att minska effektbehovet av både el och värme bidrar bland annat till en minskad 
ansträngning på det svenska elnätet men också till ett minskat behov av import av fossil 
el från Europa och fossilbaserad spetsvärme i fjärrvärmenätet. 

Delmålet utgår ifrån Statistiska Centralbyråns kommunala och regionala energistatistik20 

och omfattar all slutenergianvändning i kategorierna Offentlig verksamhet, Övriga 
tjänster, Småhus, Flerbostadshus och Fritidshus21. Slutanvändning av fossila flytande 
bränslen (inkluderar bland annat eldningsolja och diesel) i kategorin Övriga tjänster 
exkluderas, då det inte går att härleda på ett tillfredställande sätt var, hur, till vad eller när 

20 SCB (2020), Kommunal och regional energistatistik, http://www.scb.se/en0203t 
21 SCB (2018), Användarhandledning till Kommunal och regional energistatistik, s. 12–13, 
https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-
2018-version-1.0.pdf 

Bilaga 2: Fördjupad beskrivning av mål och indikatorer 14 (35) 

https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning
http://www.scb.se/en0203t


 

  
  
  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

  
     

 

 

 

 

     

  

 

 

    
  

 
    
  

dessa bränslen använts. Användning av fossila flytande bränslen i övriga sektorer är 
lättare att härleda då det främst rör sig om uppvärmning och bränsle till exempelvis 
nödgeneratorer på sjukhus. Dessutom är användningen i de sektorerna så liten att den inte 
påverkar totalen nämnvärt. Detta innebär att målet omfattar all energianvändning inom 
kommunens gränser exklusive transporter, lantbruk, industri och oljeanvändning inom 
kategorin Övriga tjänster. Eftersom transportsektorn ej ingår i delmålet behöver den 
elanvändning som går till transporter, som i SCB:s statistik bland annat återfinns i 
elanvändningen för hushåll, att behöva räknas bort från den totala energianvändningen. 

Delmålet innebär att primärenergianvändningen i Göteborg ska minska med minst 30 
procent per invånare till 2030 jämfört med 2010. Med primärenergi räknas hela kedjan, 
från utvinning till användning, inte bara den faktiska slutanvändningen. Det innebär att 
energikällor som har stora förluster eller energiintensiv utvinning viktas högre än 
energikällor med låga förluster. De viktningsfaktorer som används är de som Boverket 
tagit fram för sina byggregler22. De är för el och fossila bränslen 1,8, för förnybara 
bränslen och fjärrkyla 0,6 och för fjärrvärme 0,7. Skulle Boverket uppdatera 
viktningsfaktorerna under programtiden kommer även faktorerna i programmet 
uppdateras. Faktorerna för fjärrkyla och fjärrvärme är nationella snitt enligt Boverkets 
bedömning, vilka kan skilja sig från de egna beräkningar som lokala energibolag tar fram. 
För att underlätta jämförelser mellan aktörer inom och utom kommunen och för att göra 
rapporteringar till Boverket och energimyndigheten lättare används viktningsfaktorerna 
från Boverkets byggregler i delmålet. 

Målvärdet baseras på beräkningar och bedömningar av möjligheten för de olika 
sektorerna att energieffektivisera. För att nå målet beräknas all användning av fossila 
bränslen inom de avgränsade sektorerna upphöra och fjärrvärme- och elanvändningen 
minska med totalt cirka 500 GWh vardera. Målvärdet är ett genomsnitt av den förändring 
som behöver ske. Samtliga aktörer förväntas inte minska sin energianvändning med exakt 
30 procent och verksamheter inom Göteborgs Stads förväntas inte alla nå målindikatorn 
vad gäller kWh/kvm. Vissa aktörer kommer minska sin energianvändning mer eller 
mindre än andra och vissa aktörer kommer till och med att öka sin energianvändning 
under programtiden. De aktörer som har stor möjlighet till att effektivisera kommer därför 
ha ett större ansvar att göra mer. För att nå miljömålet är det absolut nödvändigt att 
samhället ställer om. Göteborgs Stad har stora möjligheter att leda den omställningen. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Primärenergianvändning per invånare inom 
kommunens gränser 

18 MWh per invånare 
(2010) 
16 MWh per invånare 
(2018)23 

12 MWh per invånare 

Den totala primärenergianvändningen per invånare inom kommunens gränser räknas ut 
med hjälp av SCB:s kommunala och regionala energi- och befolkningsstatistik för 
Göteborg. Den första indikatorn innefattar SCB:s kategorier Offentlig verksamhet, 
Övriga tjänster (exklusive fossila flytande bränslen), Småhus, Flerbostadshus och 

22 Boverket (2020), Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR 
23 SCB (2020), Kommunal och regional energistatistik, http://www.scb.se/en0203 

Bilaga 2: Fördjupad beskrivning av mål och indikatorer 15 (35) 

http://www.scb.se/en0203


 

  
  
  

 

         

 
 

    
  
  

 
   

  
 

  
  

 
 

   
 

 

 

  

  

 

   

 
 

 

  
 

 

  

    
  

 

  
 

 
  

Fritidshus. Primärenergin räknas fram genom att multiplicera slutanvändningen med 
viktningsfaktorerna. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Genomsnittlig primärenergianvändning per 
kvadratmeter i Göteborgs Stads lokaler och bostäder 
där verksamheten kan relateras till yta 

Lokaler: 
183 kWh/m2 (2010) 
180 kWh/m2 (2017) 

Bostäder: 
106 kWh/m2 (2009) 
94 kWh/m2 (2017)24 

Lokaler: 
134 kWh/m2 

Bostäder: 
76 kWh/m2 

Den andra indikatorn, primärenergianvändningen i Göteborgs Stads egna lokaler och 
bostäder, är med för att belysa Göteborgs Stads egen energianvändning och 
energieffektivisering. Indikatorn omfattar de fastigheter som kan relatera verksamheten 
till uppvärmd yta (A-temp), som bostäder och lokaler där exempelvis kontorsverksamhet 
bedrivs. I indikatorn ingår värme, fastighetsel och viss verksamhetsel. Hushållselen ingår 
inte i indikatorn och i de lokaler som nyttjas av andra aktörer än fastighetsägarna själva så 
ingår heller inte verksamhetselen. Indikatorn inkluderar inte fastigheter där 
energianvändningen snarare kan relateras till antal besökare eller säsongslängd, som 
exempelvis Liseberg, sporthallar och simhallar. I uppföljningen av programmet och 
genom det stadengemensamma miljöledningssystemet kommer även dessa verksamheter 
följas upp. 

2. Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor 

Bakgrund och motivering 
För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver världen ställa om och 
sluta använda fossila bränslen, något vi har möjlighet att göra i Göteborg. Med ett väl 
utbyggt fjärrvärmenät och Göteborgs Stad som producent av fjärrvärme, fjärrkyla och el 
har staden stor rådighet över stora delar av energisystemet och den omställning som 
krävs. Göteborgs Stad äger vid programmets införande värme- och kraftvärmeverk som 
producerar både värme och el med fossila bränslen. För att nå målet ska förbränning av 
fossila bränslen, i anläggningar vars syfte är enkom att producera el och värme, upphöra 
senast år 2025. Det är i detta delmål viktigt att ha ett systemperspektiv. Det handlar inte 
om att lägga ner de fossila anläggningarna och istället börja importera el från andra, 
potentiellt mer klimatnegativa, produktionsanläggningar utanför Göteborg. Det är därför 
viktigt att delmålet Göteborgs Stad minskar energianvändning i bostäder och lokaler nås. 

I Göteborg kommer el och värme från olika källor: industriell spillvärme, värme och el 
från avfallsförbränning, värme och el producerad i värme- och kraftvärmeverk, el från 
solcellsanläggningar och el som importeras till kommunen. Att använda värme eller el 
som produceras som en bieffekt av annan verksamhet, som är fallet med industrin och 
avfallsförbränningen är ett sätt att ta vara på energi som annars hade gått till spillo. I 
Göteborg kommer den återvunna värmen från industrier i första hand från de raffinaderier 
som ligger i kommunen. Avfallskraftvärmeverket som Göteborgs Stad är delägare i, 
genom Renova AB, producerar både värme och el genom att utnyttja energiåtervinning av 
avfall. Ur ett energieffektivitets- och hållbarhetsperspektiv är det absolut bäst att i första 

24 Göteborgs Stad (2019) 
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hand ta vara på återvunnen energi, i andra hand producera el och värme från förnybara 
källor och i allra sista hand använda fossila bränslen. 

Vad gäller avfallsförbränningen finns det både i Sverige och i EU ett stort behov av 
hantering av avfall som inte går att deponera eller återvinna. Att vi i Göteborg nyttjar en 
effektiv och modern anläggning för att förbränna avfall och samtidigt har en infrastruktur 
som kan ta vara på spillvärmen är bra ur ett europeiskt perspektiv. I omställningen till ett 
hållbart samhälle behöver såväl andelen fossilt innehåll i avfallet som den totala mängden 
avfall som uppstår minska. Hur en sådan omställning ska ske i Göteborg tas upp i 
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, som är 
GR-kommunernas gemensamma avfallsplan, vilken kommer följas av lokala 
avfallsplaner. Trots ökad återvinning och avfallsminskande åtgärder i Sverige och Europa 
förutspås behovet av hög avfallsförbränningskapacitet finnas kvar i många år framöver. 

Även om återvunnen värme är ett effektivt sätt att ta vara på energi är det inte hållbart ur 
ett längre perspektiv att basera fjärrvärmen på fossila restprodukter, som den återvunna 
värmen från raffinaderier utgör i Göteborgs fall. Skulle till exempel raffinaderiernas 
verksamhet plötsligt försvinna från Göteborg skulle en stor del av värmen till 
fjärrvärmenätet inte längre finnas tillgänglig. Detsamma gäller för värmeåtervinningen i 
Renovas anläggning för avfallsförbränning. Därför behöver Göteborgs Stad arbeta för ett 
energieffektivt och resilient system som kan klara av bortfall av spillvärme utan att 
behöva skjuta till fossil förbränning. 

Indikator 

Indikator  Nuläge Målvärde 2025 

Andelen el och fjärrvärme som produceras av 
förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s 
produktionsanläggningar 

El: 
1,6 procent (2010) 
20 procent (2018) 

Fjärrvärme: 
35 procent (2010) 
69 procent (2018)25 

El: 
100 procent 

Fjärrvärme: 
100 procent 

Indikatorn omfattar den el och värme som produceras i Göteborg Energi AB:s 
produktionsanläggningar. 

3. Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter 

Bakgrund och motivering 
Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, 
efter raffinaderierna. Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska 
med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och att det motoriserade 
vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. 

Göteborg är en storstad med många transporter i gemensamma stråk. Det ger större 
möjligheter till en högre andel kollektivtrafik samt effektivare godstransporter med högre 
andel på räls och vatten än i riket som helhet. I Göteborg görs också många korta resor, 
vilket ger förutsättningar för en högre andel gång- och cykelresor. En stor stad har också 
möjlighet att planera staden för ett vardagsliv med minskat transportbehov och nära 

25 Göteborgs Stad (2020) 
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tillgång till vardagliga funktioner. Sammantaget har storstaden Göteborg goda 
förutsättningar att minska klimatpåverkan från transporter. Delmålet för trafikens utsläpp 
är därför satt högre än motsvarande nationella mål. Det högre målvärdet är i linje med 
1,5-gradersmålet och innebär också en högre säkerhetsmarginal för klimatförändringarnas 
effekter och att vi tar ansvar för historiska utsläpp. 

För att nå delmålet behöver användningen av fossila bränslen upphöra. I Göteborg finns 
runt 150 000 personbilar. Runt 25 miljoner lastbilspassager sker årligen i 
trängselskattepassagerna. Göteborgs Stad äger själva 2 300 fordon. Antalet invånare i 
Göteborg väntas öka med 150 000 till 2035. Nationella beräkningar visar att tillgången på 
inhemska förnybara drivmedel inte kommer att räcka till en lika stor vägtrafikvolym som 
idag och dessutom till sjöfart, flyg och arbetsmaskiner samt övriga sektorer. Det finns 
starka skäl till att Sverige ska tillverka åtminstone lika mycket drivmedel som används i 
landet, för att inte Sverige ska dränera den internationella marknaden på råvaror och 
drivmedel på andra länders bekostnad. Det finns inte något enskilt drivmedel som, utifrån 
hållbarhetskriterier, kan framställas i Sverige med inhemska råvaror i stor skala på relativt 
kort sikt och som går att använda i hela landet. I stället är det mest rimliga att utgå från en 
kombination av olika förnybara drivmedel, övergång till elfordon och att vägtrafikens 
volym behöver minska. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att revideringen av 
miljö- och klimatprogrammet ska inkludera att Göteborgs Stad ska ha lokala transporter 
som är fossilfria 2030. Detta har omhändertagits genom delmålets indikatorer. 

Göteborgs Stads egen fordonsflotta ska, enligt beslut av kommunfullmäktige i mars 2019, 
vara fossilfri senast 2023. Göteborgs Stad har dessutom antagit Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning om fossilfria transporter till 2030. Transportutmaningen innebär att 
både transporter som organisationen utför själv och köper in ska vara fossilfria. 
Definitionen av fossilfri är enligt Fossilfritt Sverige att drivmedlet ger en 
utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ, räknat ur ett 
livscykelperspektiv, det vill säga inklusive produktionen av drivmedlet. Med 
fordonsflotta menas alla lätta (upp till 3,5 ton) och tunga (över 3,5 ton) fordon som 
Göteborgs Stad äger, hyr och leasar. Delmålet med indikatorer är valda så att både 
kommunfullmäktiges beslut från mars 2019 och beslutet om att anta Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning tas omhand. 

Delmålet inkluderar Göteborgs Stads tjänsteresor med flyg och innebär att Göteborgs 
Stads inköpta och upphandlade transporter och transporttjänster ska vara fossilfria. 
Klimatpåverkan från transporter inom köpta bygg- och anläggningsentreprenader inom 
Göteborgs Stad innefattas av delmålet Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från 
inköp. 
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Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2023 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser från 
transporter i Göteborg 

999 900 ton 
koldioxidekvivalenter per 
år (2010) 
945 600 ton 
koldioxidekvivalenter per 
år (2017)26 

- Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2010 

Utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg inkluderar utsläpp från vägtrafik, 
sjöfart och arbetsmaskiner. Data till denna indikator fås genom beräkningar som utgår 
från uppmätta fordonsflöden och nationella emissionsfaktorer för olika fordonstyper. Med 
arbetsmaskiner avses dels arbetsfordon (fordon som ej är registrerade som motorfordon, 
till exempel grävmaskin, hjullastare och vält), dels arbetsredskap (rörlig enhet som i 
huvudsak ej är självgående, till exempel motorsåg, gräsklippare, kompressor). Utsläpp 
från flyg ingår inte i utsläppsindikatorn. 

Indikator Nuläge Målvärde 2023 Målvärde 2030 

Vägtrafikarbete, det vill säga 
antal körda kilometer med alla 
typer av motoriserade vägfordon 
per vardagsdygn, i Göteborg 

Kräver utveckling - 25 procent lägre 
jämfört med 2020 

Vägtrafikarbete avser antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon. 
Till dessa hör personbilar, lastbilar och bussar. Minskat vägtrafikarbete ger minskade 
utsläpp av samtliga trafikrelaterade luftföroreningar, och bidrar i hög grad till förbättrad 
ljudmiljö. Samma indikator används därför både för detta delmål och som en 
övergripande indikator för miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö. 
Överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik, och av 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, gör att vägtrafikarbetet och därmed 
klimatpåverkan minskar. 

Målnivån för indikatorn har satts med utgångspunkt från att klimatpåverkan från 
transporter i Göteborg ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2010, där 2010 
bedöms motsvara dagens nivåer. Den är beräknad utifrån vad som krävs utöver 
utsläppsminskningar som kan nås genom effektivisering i fordonsflottan, en kraftfull 
implementering av elfordon och en så hög användning av hållbara biobränslen som 
beräknas möjligt till 2030. En metod för att beräkna eller mäta trafikarbete kommer att 
utvecklas. 

Indikator Nuläge Målvärde 2023 Målvärde 2030 

Andel av Göteborgs Stads 
fordon som är fossilfria 

55 procent27 (2019) 100 procent -

26 Beräkningar som bygger på emissionsfaktorer från Handbook Emission Factors for Road 
transport (HBEFA), trafikkontorets mätningar av fordonsflöden på kommunala vägar, uppgifter 
om flöden på statliga vägar från Nationell vägdatabas, som är Trafikverkets databas över vägnätet i 
Sverige, och i vissa fall simulerade flödessiffror och schabloner. 
27 Göteborgs Stads Leasing AB. Siffran gäller internleasade lätta fordon, vilka utgör drygt 95 
procent av stadens fordonsflotta. 

Bilaga 2: Fördjupad beskrivning av mål och indikatorer 19 (35) 



 

  
  
  

 

  

   

 
  

   
 

  
 

  
 

  
  

 

        

  
 

 

     
 

 
 

 

  
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 

En fossilfri fordonsflotta omfattar alla lätta och tunga fordon som Göteborgs Stad äger, 
hyr och leasar, exklusive arbetsmaskiner. Andelen fossilfria fordon följs upp via stadens 
leasingregister. Drygt 95 procent av stadens lätta fordon är internleasade via Göteborgs 
Stads Leasing AB, övriga lätta fordon ägs av olika verksamheter i staden. Merparten av 
stadens tunga fordon är Renovas sopbilar, vilka är fossilfritt drivna sedan 2015. 

4. Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp 

Bakgrund och motivering 
Räknat ur ett konsumtionsperspektiv släpper den genomsnittlige göteborgaren ut 8,9 ton 
koldioxidekvivalenter per år, varav den offentliga konsumtionen står för drygt 20 procent. 
Av utsläppen från göteborgarens offentliga konsumtion står Göteborgs Stad för ungefär 
en tredjedel. Övriga utsläpp från den offentliga konsumtionen står regionala och statliga 
aktörer för. Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett 
livscykelperspektiv ska minska med cirka 30 procent för livsmedel och med minst 90 
procent för övriga inköp samt för byggnader och anläggningar. Delmålet är satt mot 
bakgrund av att alla samhällssektorer behöver bära sin del av utsläppsminskningarna, att 
det är i linje med 1,5-gradersmålet och att Göteborgs Stad har rådighet över sin egen 
verksamhet. 

Delar av detta mål hanteras även inom andra delmål i programmet. Med 
livscykelperspektiv menas klimatpåverkan under en produkts, eller tjänsts, hela livscykel, 
från utvinning av råvaror, tillverkning och transport till användning och avfallshantering. 

Delmålet innebär bland annat att Göteborgs Stad behöver minska sin materialkonsumtion 
och att användningen av produkter med fossilt ursprung behöver minska. Eftersom 
tillgången på biobaserade material är begränsad och ska räcka till omställningen av 
samtliga sektorer är det inte tillräckligt att endast byta material i produkter till exempelvis 
biobaserade material, utan samtidigt behöver konsumtionsvolymen minska. 

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de 
inhemska utsläppen i Sverige. Upphandlingsmyndigheten har beräknat att av de svenska 
kommunernas inköp är mark och byggnad (bland annat energi, avlopp, bygg- och 
anläggningsentreprenader, gatu- och fastighetsskötsel) det område som påverkar klimatet 
mest, följt av utrustning, inventarier och material. 

Livsmedelsproduktionen står för en betydande andel av mänsklighetens klimatpåverkan. 
Göteborgs Stad köper in cirka 13 000 ton livsmedel per år, och i stadens förskolor, skolor, 
äldreboenden och andra boenden serveras varje år runt 20 miljoner måltid 
er. Detta ger staden en möjlighet att dels minska den egna klimatpåverkan genom ändrade 
livsmedelsinköp, dels verka som en föregångare med bra klimatsmarta offentliga 
måltider. Livsmedelsinköpens växthusgasutsläpp minskas framför allt genom att byta ut 
livsmedel med hög klimatpåverkan mot sådana med låg klimatpåverkan. Förändringarna 
behöver genomföras i samklang med de åtgärder som görs för att nå delmålet Göteborgs 
Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald i miljömålet om naturen. Stadens 
kommande styrande dokument för måltider kommer att tydliggöra hur arbetet med att 
minska påverkan från livsmedelsinköp bör gå till. 
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Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
inventarier, produkter, material 
och tjänster 
(Gäller inte de inköp som 
omfattas av övriga indikatorer 
inom delmålet) 

Kräver utveckling - Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Det saknas i nuläget en beräkning av utsläpp av växthusgaser orsakade av Göteborgs 
Stads samlade inköp av inventarier, produkter, material och tjänster. Ett 
beräkningsverktyg baserat på befintliga data över livscykelanalyser för olika produkter 
och tjänster kommer att tas fram. Även minskad klimatpåverkan på grund av minskade 
inköp räknas som en minskning, alltså inte bara minskning per specifik inventarie, 
produkt, material, eller tjänst. 

Utsläpp av växthusgaser från byggnader, anläggningar och livsmedel ingår inte i 
indikatorn eftersom delmålet har separata indikatorer för dessa. 

Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från ny- och 
ombyggda byggnader i egen regi 
samt vid nyexploatering på mark 
med markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent lägre 
jämfört med 2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Eftersom byggnader och anläggningar är en stor post i kommunernas klimatpåverkan 
sätts en egen indikator för byggnader. Göteborgs Stad har i nuläget ingen beräkning av 
utsläpp av växthusgaser från ny- och ombyggda byggnader. En metod för hur utsläpp av 
växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från byggnader kan beräknas kommer att utredas. 
Omfattning och avgränsning av vad som inkluderas i indikatorn bestäms i detalj utifrån 
den metod som väljs. 

Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från 
anläggningar i egen regi samt vid 
nyexploatering på mark med 
markanvisningar 

Kräver utveckling Minst 50 procent lägre 
jämfört med 2020 

Minst 90 procent lägre 
jämfört med 2020 

Eftersom byggnader och anläggningar är en stor post i kommunernas klimatpåverkan 
sätts en egen indikator för anläggningar. Göteborgs Stad har i nuläget ingen beräkning av 
utsläpp av växthusgaser från byggnation av anläggningar. En metod för hur utsläpp av 
växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från byggnation av anläggningar kan beräknas 
kommer att utredas. Omfattning och avgränsning av vad som inkluderas i indikatorn 
bestäms i detalj utifrån den metod som väljs. 
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Indikator Nuläge Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utsläpp av växthusgaser ur ett 
livscykelperspektiv från inköpta 
livsmedel 

1,9 kg 
koldioxidekvivalenter/kg 
livsmedel (2019) 

- 1,3 kg 
koldioxidekvivalenter/kg 
livsmedel 

Indikatorn inkluderar klimatpåverkan från de livsmedel som köps in via Göteborgs Stads 
ramavtal. Utöver att det finns stora skillnader i klimatpåverkan mellan olika 
livsmedelskategorier finns det även stora skillnader i klimatpåverkan inom 
livsmedelskategorier. För att indikatorn ska kunna användas effektivt för att vägleda mot 
mindre klimatpåverkan behöver uppföljningen ske på en detaljnivå som gör det möjligt 
att urskilja klimatpåverkan från olika livsmedel inom kategorierna. 
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Människan 

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 
Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre 
luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska 
vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors 
behov, nu och i framtiden. 

Bakgrund och motivering till miljömålet 
Den fysiska livsmiljön göteborgarna lever och verkar i har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande. Miljömålet och delmålen handlar om att förstärka de miljöhälsofaktorer 
som påverkar människor positivt och att minska påverkan från de faktorer som har en 
negativ påverkan. Delmålen är valda utifrån att de fångar upp en miljöhälsofaktor där 
stadens rådighet är stor. 

Exponering för skadliga ämnen, luftföroreningar och miljöer med höga ljudnivåer kan ge 
människor hälsoproblem i form av hormonstörningar, cancer, allergier, hjärt-
kärlsjukdomar och sömnstörningar. Tillgång till grönytor, såväl bostadsnära områden 
som parker och förskolegårdar, gynnar människors fysiska och psykiska hälsa. 
Grönområden minskar även risken för hälsofaror från översvämningar och värmeböljor, 
samt kan dämpa buller och rena luft. Barn är särskilt sårbara och därför är deras 
livsmiljöer prioriterade. Det beror bland annat på att barn befinner sig i en utvecklingsfas 
och får större exponering än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. 

Ökad hälsa ger, förutom minskat lidande för individen, minskade kostnader för sjukvård 
och minskad sjukfrånvaro. Med ökad konkurrens om markytor i förtätningen av staden 
behövs en tydlig prioritering i människors hälsa och välbefinnande och nya lösningar 
behöver utvecklas. Till stöd för detta behöver vi utveckla och implementera metoder för 
att beräkna samhällskostnader kopplat till människors hälsa och välbefinnande, där bland 
annat mångfunktionella ekosystemtjänster har en viktig roll. Ekosystemtjänster är 
indelade i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella nyttor som naturen ger oss. 
Inom miljömålet och dess delmål avses främst de reglerande ekosystemtjänsterna, 
exempelvis av nederbörd och temperatur, samt de kulturella ekosystemtjänsterna som 
rekreation. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer 
med alla typer av motoriserade vägfordon, per 
vardagsdygn i Göteborg 

Kräver utveckling 25 procent lägre jämfört 
med 2020 

Vägtrafikarbete avser antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon. 
Till dessa hör personbilar, lastbilar och bussar. Minskat vägtrafikarbete ger minskade 
utsläpp av samtliga trafikrelaterade luftföroreningar och bidrar i hög grad till förbättrad 
ljudmiljö samt minskad klimatpåverkan. Samma indikator används därför både som en 
övergripande indikator för miljömålet om människan och för delmålet Göteborgs Stad 
minskar klimatpåverkan från transporter i miljömålet om klimatet. Överflyttning av 
bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik, och av godstransporter från väg till 
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järnväg och sjöfart, gör att vägtrafikarbetet och därmed den negativa hälsopåverkan från 
vägtrafiken minskar. 

Målnivån för indikatorn har satts med utgångspunkten att klimatpåverkan från transporter 
i Göteborg ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2010, där 2010 bedöms 
motsvara dagens nivåer. Den är beräknad utifrån vad som krävs utöver 
utsläppsminskningar som kan nås genom effektivisering i fordonsflottan, en kraftfull 
implementering av elfordon och en så hög användning av hållbara biobränslen som 
beräknas vara möjlig till 2030. En metod för att beräkna eller mäta trafikarbete kommer 
att utvecklas. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel grön och blå yta i sammanhängande 
stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) 

55 procent (2018) Inte minskat jämfört med 
nuläget 

Genom uppföljning av vegetations- och vattenytor (andel grön och blå yta) i 
“sammanhängande stadsbebyggelse” kan utvecklingen i staden följas för den totala ytan 
som potentiellt kan bidra med olika typer av ekosystemtjänster. Vid framtagandet av 
nuläge har nationella marktäckedata från 2018 använts och andelen grön och blå yta 
beräknats inom översiktsplanens skikt för sammanhängande stadsbebyggelse, i 
arbetsversion från november 2020. Vid uppföljningen av indikatorn bör analysen för 
nuläge göras om med motsvarande skikt i den då beslutade översiktsplanen. I andelen 
grön och blå yta ingår, utöver ytor i direkt anslutning till stadsmiljön, även delar av Göta 
älv samt centrala parker som Slottsskogen och Ramberget. Även icke-bebyggda ytor med 
liten eller ingen vegetation, som berghällar, ingår. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Tillgång till ”svala öar” Kräver utveckling Årlig ökning 

Med ökade klimatförändringar förväntas Göteborg oftare drabbas av värmeböljor, något 
som kan leda till ökade hälsoproblem och dödsfall bland känsliga personer. Att 
problemen är som störst i städer beror främst på att de är byggda av värmeabsorberande 
material, som betong och asfalt. Grönska är utpekad som den effektivaste åtgärden för att 
sänka stadstemperaturen och behöver därför fortlöpande öka i staden. Genom indikatorn 
”tillgång till svala öar” kan vi följa utvecklingen av Göteborgs förmåga att dämpa de 
negativa effekterna från värmeböljor på människor. För att ta fram nuläge och följa upp 
indikatorn behöver metodiken utvecklas och kvalitetssäkras. 
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Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel detaljplaner på kommunal mark där 
grönytefaktorer är satta i samrådet (procent /år) 

3 procent (2019)28 100 procent 

Syftet med grönytefaktorer är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång 
till grönska och ekosystemtjänster samtidigt som staden växer. Implementering av 
grönytefaktor i detaljplaner är nyligen påbörjad i staden, vilket gör att det i nuläget är en 
låg andel. Indikatorn går ut på att följa upp att stadens arbetssätt med grönytefaktorer i 
plan- och exploateringsprojekt följs. Samrådsskedet är den tidpunkt i en detaljplans 
ärendehandläggning där det är lämplig att göra uppföljningen. Alla detaljplaner ska 
uppfylla en målnivå för grönytefaktorer. Målnivån är anpassad till platsens förutsättningar 
och bebyggelsens karaktär. Olika målnivåer tillämpas därmed i olika delar av staden. 

Delmål för människan 

1. Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen 

Bakgrund och motivering 
Delmålet innebär att stadens förvaltningar och bolag ska fasa ut och till 2030 sluta 
använda utfasningsämnen, samt halvera användningen av prioriterade 
riskminskningsämnen. Det gäller ämnen i kemiska produkter och varor som används 
såväl direkt av stadens verksamheter, som genom de tjänster och entreprenader som 
upphandlas. Göteborgs Stad tillämpar Kemikalieinspektionens definitioner av 
utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen. Eftersom det i nuläget 
saknas klassificering av hormonstörande ämnen inkluderas tillsvidare även de 
hormonstörande ämnen som är upptagna på SIN-listan i delmålet. Det är det 
Internationella Kemikaliesekretariatet Chemsec, som har tagit fram SIN-listan. SIN-listan 
bygger på kriterierna i Reach (EU:s kemikalielagstiftning) men innehåller betydligt fler 
ämnen än kandidatförteckningen till Reach. Ett av syftena med listan är att snabba på 
Reach-processen. 

Utfasningsämnen är ämnen som exempelvis är cancerogena, reproduktionsstörande, 
hormonstörande, kraftigt allergiframkallande eller ozonnedbrytande. Prioriterade 
riskminskningsämnen är ämnen som exempelvis har hög akut eller kronisk giftighet, är 
allergiframkallande, misstänkt cancerframkallande eller reproduktionsstörande, är 
miljöfarliga med långtidseffekter, eller orsakar organskador vid lång eller upprepad 
exponering. Prioriterade riskminskningsämnen ska inte användas om mindre skadliga 
alternativ finns. Det är särskilt viktigt att undvika prioriterade riskminskningsämnen i 
barns miljöer. Ett exempel är allergiframkallande ämnen, eftersom allergi ofta debuterar 
tidigt i livet och kan leda till livslånga besvär. Det ligger även i linje med ambitionen i det 
nationella miljökvalitetsmålet om att den sammanlagda exponeringen inte ska vara 
skadlig för människor eller biologisk mångfald. För fullständig information om vilka 
ämnen som är utfasnings- respektive prioriterade riskminskningsämnen, se 
Kemikalieinspektionens PRIO-guide29 samt de hormonstörande ämnena på Chemsecs 

28 Följs upp av stadsbyggnadskontoret 
29 https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-
riskminskningsamnen 
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SIN-lista30. Ett undantag är komplexa kolväten, som kan innehålla rester av skadliga 
ämnen från tillverkningsprocessen, vilket gör att de betraktas som utfasningsämnen i 
Kemikalieinspektionens PRIO-guide. 

För att nå målet behöver alla stadens förvaltningar och bolag ha ett strukturerat 
kemikaliearbete, vilket bland annat innefattar att i Chemsoft, eller motsvarande 
kemikaliehanteringssystem, dokumentera och riskbedöma de kemikalier som används. 
Det är också viktigt att ställa kemikaliekrav vid upphandling av tjänst och entreprenad. 
Inom byggnation och anläggning förekommer en stor andel av de varor/material och 
kemiska produkter som innehåller skadliga ämnen. Bygg- och anläggningsmaterial utgör 
en spridningskälla av kemikalier till såväl inomhusmiljön som natur- och vattenmiljöer. 
Skadliga ämnen i bygg- och anläggningsmaterial samt bristande dokumentation om var 
ämnena finns utgör också ett hinder för omställningen till en cirkulär ekonomi. 
Byggvarubedömningen är ett verktyg för miljöbedömning och dokumentation som alla 
stadens förvaltningar och bolag erbjuds tillgång till. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge 2020 Målvärde 2030 

Antal kemiska produkter innehållande 
utfasningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

154 unika produkter Nära noll 

Antal kemiska produkter innehållande prioriterade 
riskminskningsämnen som används i stadens 
verksamheter 

711 unika produkter Minskning med 50 procent 

Utfasningsämnen har de skadligaste egenskaperna och ska därför så långt det är möjligt 
ersättas med mindre skadliga ämnen. Eftersom nya ämnen kontinuerligt identifieras som 
utfasningsämnen utifrån ökat kunskapsläge, kan staden inte eliminera användningen av 
dessa ämnen fullt ut. Målsättningen är därför att komma så nära noll som möjligt. Ibland 
kan det vara nödvändigt att ersätta en kemisk produkt innehållande utfasningsämnen, med 
en som innehåller prioriterade riskminskningsämnen. Dessa ämnen är inte lika skadliga 
som utfasningsämnen. Därför är en lägre målnivå satt för produkter innehållande 
prioriterade riskminskningsämnen. Indikatorernas nuläge är framtaget genom statistik 
från Chemsoft, det kemikaliehanteringssystem som alla stadens förvaltningar och bolag 
har tillgång till. Komplettering av statistik från stadens förvaltningar och bolag som 
använder andra system kommer att göras vid uppföljning. Eftersom flertalet av de 
komplexa kolvätena på marknaden har behandlats så att halten av de skadliga ämnena 
minskar under de nivåer som gäller för utfasningsämnen undantas dessa ämnen från 
stadens uppföljning av utfasningsämnen. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel byggvaror och produkter i stadens 
loggböcker i Byggvarubedömningen som har 
totalbedömningen rekommenderas eller accepteras 

Kräver utveckling Årlig ökning 

30 https://sinsearch.chemsec.org/search/search?query= 

Välj Endocrine disruptor i fältet Health and environmental concerns 
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Precis som för andra varor och kemiska produkter ska bygg- och anläggningsmaterial inte 
innehålla utfasningsämnen, och innehåll av prioriterade riskminskningsämnen ska så 
långt som möjligt undvikas. För att uppfylla stadens kemikaliekrav i bygg- och 
anläggningsprojekt ska miljöbedömningssystem användas för att bedöma kemiskt 
innehåll, urlakning och dokumentationshantering. Staden är medlemmar i 
miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen (BVB) och alla stadens förvaltningar 
och bolag erbjuds tillgång till systemet. Ett nuläge för indikatorn kommer att tas fram och 
följas upp utifrån statistik från detta system. Om annat miljöbedömningssystem används 
för loggbokhantering och miljöbedömning ska det uppfylla likvärdiga krav för innehålls-
och livscykelkriterier, spårbarhet och systematik. 

2. Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna 

Bakgrund och motivering 
I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 
luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Luftföroreningar ger ökad risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer. Barn, särskilt de mindre 
barnen, är extra sårbara för luftföroreningar. Det beror på att deras fysiska utveckling, 
exempelvis av lungor och immunförsvar, påverkas negativt av luftföroreningar och att de 
utsätts för större exponering genom att de får i sig mer luftföroreningar i förhållande till 
sin kroppsvikt. Barn vistas ofta utomhus under den tid då de högsta nivåerna av 
luftföroreningar förekommer, under morgon och sen eftermiddag. 

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar en kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 
mikrogram per kubikmeter samt en partikelhalt (PM10) understigande 15 mikrogram per 
kubikmeter, beräknat som årsmedelvärde. Haltnivåerna är satta utifrån det nationella 
miljömålet för frisk luft. Det finns ett samband mellan ohälsa och luftföroreningar även 
vid måttliga halter, men någon säker tröskelnivå har inte identifierats för vilken 
hälsoeffekter helt uteblir31. 

Kväveoxider (NOx) är ett samlingsnamn för kvävedioxid (NO2) och kvävemonoxid (NO). 
Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider består främst av kvävemonoxid (cirka 80 procent), 
men ämnet omvandlas snabbt till kvävedioxid. Begreppet kvävedioxid används vid 
beskrivning av halter i luften. PM10 beskriver inandningsbara partiklar med diameter 
mindre än 10 mikrometer. PM10 uppkommer främst från slitage mellan vägtrafik och 
vägbana, när däcken river upp asfalt och partiklarna virvlar upp från vägbanan när bilarna 
åker förbi. Den mindre fraktionen av PM10 utgörs av partiklar med diameter mindre än 
2,5 mikrometer (PM2,5). PM2,5 skapas vid förbränning, och kommer i Göteborg främst 
från bilavgaser och från intransport av förorenad luft från andra länder. 

31 Miljöhälsorapport: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/ 
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Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 mikrogram 
per kubikmeter 

Förskolegårdar 85 procent 
(2015) 
Bostäder 73 procent 
(2015) 

100 procent 

Andel förskolegårdar och bostäder med en 
partikelhalt (PM10) understigande 15 mikrogram per 
kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Indikatorerna är valda utifrån de platser där människor bor och vistas, med fokus på de 
mindre barnen. Indikatorerna för förskolegårdar gäller de delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Nuläget för halterna av kvävedioxid vid 
bostäder och förskolegårdar, är framtaget av miljöförvaltningen genom beräkningar, som 
årsmedelvärde. Nuläget för indikatorn om partiklar kommer att tas fram. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO2) 
understigande 20 mikrogram per kubikmeter 

70 procent (2015) Årlig ökning 

Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i kommande 
översiktsplan) med en partikelhalt (PM10) 
understigande 15 mikrogram per kubikmeter 

Kräver utveckling Årlig ökning 

Indikatorerna om andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse som klarar haltnivåerna, 
ger en kompletterande bild till de indikatorer som fångar upp luftföroreningar på 
specifika platser. Genom att främst bygga i den redan bebyggda staden, med närhet till 
service, minskar transportbehovet. På längre sikt leder det till minskade utsläpp av 
luftföroreningar från vägtrafik. På kort sikt kan dock den lokala luftkvaliteten försämras, 
bland annat på grund av sämre cirkulation av luft i tätbebyggda miljöer. Dessutom ökar 
antalet människor som exponeras för luftföroreningar inledningsvis när fler bosätter sig i 
centrala Göteborg. Nuläget för andelen yta med en kvävedioxidhalt understigande 20 
mikrogram per kubikmeter, är framtaget genom beräkningar, som årsmedelvärde. Nuläget 
för indikatorn om partiklar kommer att tas fram. Indikatorerna beräknas inom 
översiktsplanens kartskikt för sammanhängande stadsbebyggelse. 

3. Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna 

Bakgrund och motivering 
Omgivningsbuller är den störning i vår omgivning som påverkar flest göteborgare, där 
trafikbuller är den största bullerkällan. Omgivningsbuller kan leda till försämrad inlärning 
och prestation, sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Nedsatt hälsa på 
grund av bullerstörning från vägtrafik i Göteborg, i form av kraftig bullerstörning och 
kraftig sömnstörning, uppgår till cirka 1700 funktionsjusterade levnadsår. Det är en 
sammanvägd indikator som redovisar hälsokonsekvenserna i form av antal friska 
levnadsår som en population förlorar genom en negativ hälsopåverkan. Den årliga 
samhällsekonomiska kostnaden för bullerexponering från vägtrafik i Göteborg beräknas 
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till cirka 1,5 miljarder kronor32. Barn, särskilt de mindre barnen, är extra sårbara för 
bullerstörningar. De befinner sig i en fysisk och psykisk utvecklingsfas där exempelvis 
språkinlärning påverkas negativt av buller. De minsta barnen tillbringar en stor del av sin 
vakna tid på förskolan, ofta under den tid på dygnet när buller från vägtrafiken är som 
störst. 

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar att alla förskolegårdar har en ekvivalent 
ljudnivå i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden. Delmålet innebär även att 
Göteborgs Stad säkrar att de bostäder som är mest bullerutsatta har en ekvivalent ljudnivå 
under 50 dBA på minst en sida, i de fall lägenheten har rum i olika väderstreck, samt 
säkrar att det finns tillgång till grönområden med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel nya förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 50 dBA 

80 procent (2020) 100 procent 

Andel äldre förskolegårdar med en ekvivalent 
ljudnivå underskridande 55 dBA 

75 procent (2020) 100 procent 

Indikatorerna omfattar buller från väg- och spårtrafik och avser de delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Ljudnivån utgår från Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller på förskolegårdar. Boverket rekommenderar i sin vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö en ljudnivå på 
högst 50 dBA i ekvivalent ljudnivå, på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. Nuläget är framtaget av miljöförvaltningen 
genom beräkningar som årsdygnsmedelvärde. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel bostäder med en bullerexponerad 
bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent 
ljudnivå som har tillgång till en ljuddämpad sida 
underskridande 50 dBA i ekvivalent ljudnivå. 

60 procent (2020) Årlig ökning 

Indikatorn omfattar buller från väg- och spårtrafik och innefattar endast de genomgående 
bostäder som planerats och byggts utifrån riktvärden i Naturvårdsverkets Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Världshälsoorganisationens 
rekommenderade riktvärden för trafikbuller vid bostadsfasad från vägtrafik och 
spårbunden trafik, anger att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäders fasad inte 
bör överstiga 55 dBA under dag- och kvällstid och 40 dBA nattetid. Detta motsvarar 
cirka 50 dBA i dygnsekvivalent ljudnivå. Indikatorn är viktig för att följa trenden 
avseende trafikbullerförordningens påverkan på invånarnas boendemiljö. För de 
genomgående lägenheter som har en fasad exponerad för höga ljudnivåer kan tillgång till 
en fasad mot en tystare sida, kallad ljuddämpad sida, ha en positiv inverkan på den 
uppfattade ljudmiljön för de boende. Nuläget är framtaget genom beräkningar som 
årsdygnsmedelvärde. 

32 Miljöförvaltningens beräkningar 
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Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel invånare med tillgång till grönområde, större 
än 0,2 hektar och inom 300 meter, med en ljudnivå 
underskridande 50 dBA 

75 procent (2018) Årlig ökning 

Indikatorn omfattar buller från väg- och spårtrafik som årsdygnsmedelvärde. Tillgång till 
grönområden med goda ljudkvaliteter i nära anslutning till bostaden kan ha en positiv 
inverkan på den uppfattade ljudmiljön för de boende. Nuläget är framtaget genom 
beräkningar som årsdygnsmedelvärde och utgår från samma underlag som indikatorn 
”andel invånare med tillgång till grönområde, större än 0,2 hektar och inom 300 meter”. 
Se delmål 4 för närmare beskrivning. 

4. Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar 
ekosystemtjänster 

Bakgrund och motivering 
Med ökad förtätning i staden riskerar mängden stadsvegetation som är tillgänglig för 
allmänheten att minska, både genom exploatering av befintliga grönområden och genom 
ökat slitage på grund av ökad befolkning. Förskolegården är den utemiljö där små barn 
spenderar en stor del av sin vakna tid. Det har därför stor betydelse att den ger utrymme 
för utveckling, lek och rörelse. På svenska förskolor har utomhuslek på rymliga och 
gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och 
koncentrationsförmåga hos barnen33. Boverket rekommenderar i sin vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö, att 
förskolegårdar har varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönytor, såväl bostadsnära 
områden som parker och förskolegårdar. Göteborgs Stad behöver nyttja, bevara och 
utveckla ekosystemtjänster i planering, byggnation och förvaltning. Ekosystemtjänster är 
de nyttor som naturens växter och organismer ger oss människor och som påverkar vårt 
välbefinnande, exempelvis pollinering, vattenreglering och naturupplevelser. 

Delmålets fokus är grönområdens bidrag till människors fysiska och psykiska hälsa samt 
dess förmåga att exempelvis reglera översvämningar och värmeböljor, rena 
luftföroreningar och dämpa buller. 

Indikatorer 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel förskolegårdar med en grönytefaktor som är 
större än 0,45 

21 procent (2015) Årlig ökning 

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga 
hur mycket nytta vi får av gröna och blå ytor. Det kan handla om att grönskan fördröjer 
och renar dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder 
rekreationsmiljöer och biologisk mångfald. I Grönytefaktorer i plan- och 
exploateringsprojekt i Göteborgs Stad anges att en grönytefaktor större än 0,45 motsvarar 
”gles bebyggelse med naturkvaliteter”. Nuläget för förskolegårdar är framtaget genom en 
inventering av samtliga stadens förskolegårdar. Den visar att såväl storleken på ytan som 

33 Boverket, 2015. Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. 
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kvaliteten varierar stort mellan olika förskolor i Göteborg. Flera gårdar är små, 
asfalterade och med lite vegetation. Det finns behov av att, gemensamt med berörda 
parter i staden, ta fram en mer flexibel indikator som utgår från den totala kvaliteten på 
förskolegården, liknande den lekvärdesfaktor som används i Malmö, vilket gör att 
ovanstående indikator för förskolegårdar kan komma att ersättas vid revidering av miljö-
och klimatprogrammet. 

Indikator Nuläge Målvärde 2030 

Andel invånare med tillgång till grönområde större 
än 0,2 hektar inom 300 meter 

93 procent (2018) 100 procent 

Närhet till grönområden är viktig för att de ska nyttjas i vardagen. Ofta anges en 
brytpunkt vid 300 meter för att ett grönområde ska besökas flera gånger i veckan. 
Forskning pågår på området och den samlade kunskapen förbättras ständigt, vilket gör att 
indikatorn kan komma att utvecklas gällande avstånd eller grönområdets storlek vid 
revidering av miljö- och klimatprogrammet. För denna indikator räknas närmsta avstånd 
från bostadsadress via gata, gång- eller cykelväg, för att säkerställa att grönområdet är 
tillgängligt utan barriärer. Grönområdena tas fram genom nationella marktäckedata, 
Naturvårdsverkets kartskikt över naturreservat samt park- och naturförvaltningens 
kartskikt över park- och naturområden i staden. Områden som kan uppfattas som privata 
eller där tillgången är begränsad (småhusfastigheter, jordbruksmark, koloniområden, 
deponier, översiktsplanens verksamhetsområden och golfbanor) har sorterats bort. Spår-
och järnväg har klippts bort med tio meters buffert för att sortera bort exempelvis gräsytor 
i anslutning till järnvägsvallar. 

Användningen av marktäckedata i analysen innebär att en del av områdena saknar 
information om kvaliteter och sociotopvärden, vilket medför att de inte nödvändigtvis har 
de kvaliteter som behövs för att ge en positiv effekt på människors hälsa. Försök har 
gjorts att använda kommunala förvaltningar och bolags kartskikt över grönytor för att 
analysera avstånd till dessa ytor. Detta underlag är för närvarande inte komplett, och kan 
därför inte användas i en kommuntäckande indikator. Vid uppföljningen kan dessa data 
analyseras för att ge en bättre bild av områdenas kvaliteter och sociotopvärden, 
exempelvis på stadsdelsnivå, och därmed ge en bättre bild av grönområdenas bidrag till 
folkhälsan. Vid revidering av miljö- och klimatprogrammet bör det åter undersökas om 
marktäckedata kan ersättas med data från förvaltningar och bolag. 
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Miljö och konsumentnämnden har 

uppdraget att revidera och följa upp 

Borås stads miljömål. Miljöstrategiska 

avdelningen har under 2020 2021 arbetat 

med revidering av Borås stads nu 

gällande miljömål. Kommunikation 

mellan politiker, chefer och handläggare 

har förts kontinuerligt om vilken 

omfattning och inriktning kommande 

miljömål skall ha i relation till stadens 

arbete med Agenda 2030 och övriga 

styrdokument. Detta arbete har dragit ut 

mer på tiden än beräknat av olika 

anledningar och det finns således ett 

behov av att förlänga nu gällande 

miljömål. De nuvarande miljömålen är 

gällande till och med 2021. Under 

revideringsarbetets gång har 

medarbetare på Miljöförvaltningen 

tillsammans med medarbetare på 

Stadsledningskansliet sett brister i våra 

nuvarande miljömål samt 

arbetsprocesser och målområden kring 

miljöarbetet inom Borås stad. 

I omvärldsbevakning som gjorts har vi sett 

att flertalet av de ledande 
miljökommunerna i Sverige arbetar med 
någon form av miljö- eller 
hållbarhetsprogram. Vi har kollat en mängd 
olika kommuners arbetssätt men speciellt 
på Helsingborg, Göteborg och Malmö. 
Miljöförvaltningen anser att för att på bästa 
möjliga sätt utveckla, effektivisera och 
förenkla Borås stads miljöarbete behövs det 
ett helhetstänk. Samt att samordning och 
uppföljning av stadens miljöarbete behövs 
ett bredare arbetssätt än vad nuvarande 
miljömål täcker in. Miljöförvaltningen föreslår 
därför att ett miljöprogram som täcker in 
den ekologiska dimensionen av Agenda 
2030 bör tas fram för Borås stad. 

Miljö- och konsumentnämnden ombeds 
hemställa frågan om ett sådant uppdrag till 
KS/KF. 



Gävles 
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SYFTET MED ETT MILJÖPROGRAM 
FÖR BORÅS 

SAMORDNING OCH TYDLIGHET 

• Behov av att samordna existerande 
arbetssätt, målsättningar och uppföljning 
inom olika miljöområdena 

• Behov av att tydligt och pedagogisk 
kommunicera kring aktuella miljöfrågor 
och den omställning som krävs. 

• Behov av att minimera parallella 
arbetssätt för att ta vara på resurser och 
skapa action! 

Det övergripande syftet med 

ett miljöprogram är att minska 

den negativa miljöpåverkan i 

Borås och skapa ett 

långsiktigt ekologiskt hållbart 

samhälle. 



UTKAST 
BORÅS MILJÖPROGRAM 



Borås 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport  Tertial  2  Miljö- och konsumentnämnden  

Förslag till  beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2021, Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Sammanfattning  
Rapportering av Miljö-och konsumentnämndens miljömålsuppföljning gällande tertial 
2. 

Ärendebeskrivning  
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2021, Miljö- och konsumentnämnden följer 
upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Av 5 etappmål vi har följt upp, bedöms 3 mål gröna, 1 mål gult och 1 mål rött. Där 
grön betyder att målet bedöms nås i tid, gul betyder att målet kan nås i tid om 
ytterligare åtgärder vidtas och röd betyder att målet ej bedöms nås i tid. 

Konsekvensbedömning  

Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald. 

Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald. 

Ej relevant 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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 Indikatorer  Utfall 2019   Utfall 2020   Utfall 2021  

Har   förvaltningen /  bolaget ett 
 certifierat  miljöledningssystem? 

  Ja   Ja   Ja 

 Kommentar Certifierad genom  Svensk  miljöbas.  

Har   förvaltningen /  bolaget  ett 
miljöledningssystem  som  inte är  
certifierat?  

 Ej  aktuellt   Ej  aktuellt   Ej  aktuellt  

 
 

               
 

       
  

   
 

Inledning  
Den  22 februari 2018 fastställde  Kommunfullmäktige  Borås  Stads  miljömål 2018-2021. Miljömålen  är  
indelade  i fyra  perspektiv. Under  varje  perspektiv finns  mål, etappmål  och  aktiviteter  för  att  nå målen.  
För  varje  aktivitet  finns  en  eller  flera  ansvariga  nämnder/bolag. Miljörapport  Tertial 2 2021, Miljö- och 
konsumentnämnden följer upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för.  

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens 
planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har Miljöförvaltningen 
initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där har en arbetsgrupp bildats för att komma fram 
till en praktisk handledning i frågan hur staden kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom 
fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation 
och ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för 
bedömning av ekosystemtjänster under 2021. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har framtida klimateffekter som Nej Nej Nej 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

Kommentar Delvis klar, översvämning under höga flöden klart, men översvämning under skyfall är på 
gång. Dricksvatten är på gång. 

Lägesbeskrivning 

Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Arbete pågår. Det är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn men ännu lite oklart hur det 
är etablerat i 
bygglov och skötselplaner. 

Hållbar natur 

Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har kartläggning av kommunens blå Ja Ja Ja 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Kommentar Den blå – och gröna infrastrukturen är kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och 
vattendrag, i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk emellan. Kunskapen ska ligga som underlag 
vid planering och revidering av grönområdesplanen. Det är ett pågående arbete och stadens 
grönområdesplan och flertalet detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Ytterligare 
analyser kommer göras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för bättre spridningsmöjligheter för hotade 
vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så att det blivit en spridningskorridor för 
bina, från Bråt till andra områden. 
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med privata 
markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi också med inventeringar samt 
restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Information om större vattensalamander samt antal noterade individer vid vårens inventering 
har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander noterades. Guidad 
vandring på kommunens fastighet Gåshult genomfördes under våren. På fastigheten finns en stor 
mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver 
nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att 
öka den biologiska mångfalden. 
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Ansökan skickas till Miljöförvaltningens energi- och 
klimatsamordnare, Lisa Nilsson, e-posadress: 
lisa.n.nilsson@boras.se 

Ansökan om klimatkompensationsmedel 

Förvaltning: 

Kontaktperson och kontaktuppgifter: 

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Medel som söks 

(Beskriv kostnaderna för projektet samt om ansökan gäller hela beloppet eller en 
delfinansiering) 

Klimatnytta 

(Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till en utsläppsminskning) 

Borås Stad bygger en skola F-9 på Gässlösa för 1000 elever. Projektet omfattar även en idrottshall
och lokaler för särskola. Byggnadsarbeten startar hösten 2021 och skolan ska stå klar i juni 2023. 

Under betongplattan vill vi använda cellplast som baseras på 100 % återbrukad råvara.  Ansökan
avser den tillkommande kostnaden för en produkt med återvunnet innehåll istället för en
standardprodukt i syfte att minska byggnadens klimatavtryck. Ökad kostnad för återvunnen
cellplast 230 000 kr.
På taken vill vi även använda en miljöförbättrad takpapp som medför en tillkommande
extrakostnad på 340 000 kr.

Vi minskar byggnadens klimatavtryck med ca 100 ton koldioxidekvivalenter genom att använda
återbrukad cellplast. Jämfört med generiska klimatdata för cellplast så ger den återbrukade
produkten ett klimatavtryck som är 93 % lägre. Att återbruka material ger väldigt stor klimatnytta.

Den miljöförbättrade takpappen absorberar koldioxid under byggnadens drifttid. Granulatet i
takpappen reagerar tillsammans med regnvatten och neutraliserar koldioxid. De ämnen som bildas
vid reaktionen är ofarliga för miljön.

Kristoffer Gråhns

Lokalförsörjningsförvaltningen

Version 20201210 
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Spridningspotential 

(Beskriv i vilken grad projektet har potential att sprida positiva effekter utanför den egna 
verksamheten) 

Innovation 

(Beskriv i vilken grad projektet utvecklar nya tekniker eller arbetssätt) 

Styrning 

(Beskriv i vilken grad projektet knyter an till relevanta styrdokument) 

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 

Vår ambition är att genom medvetna val och fokus på klimatfrågor minska projektets
klimatavtryck. Genom våra åtgärder på Gässlösa skola visar vi hur man går från ord till
handling och hur man kan bygga med lägre klimatpåverkan. Vi vill inspirera fler projekt
att välja mer klimatsmarta alternativ vid byggnation.

Gässlösa skola är ett grönt profilprojekt där vi genomför många olika hållbarhetsåtgärder. 
Vi skapar cirkulära flöden dels genom att bygga med återbrukad cellplast och dels genom att
källsortera det cellplastspill som uppstår på byggplatsen och skicka tillbaka det för produktion av nya
produkter. Att använda miljöförbättrad takpapp medför att projektet kan bidra med miljönytta ur
flera olika aspekter.

Projektet bidrar till Borås stads etappmål 3a "Hållbar samhällsplanering" genom att vi bygger
miljömässigt hållbart och gör klimatsmarta materialval.

Klimatpåverkan från materialvalen står för ca 80 % av projektets klimatavtryck. 
De aktuella produkterna har bedömningen A och B i Sunda Hus.

Hela projektet genomsyras av en ambition att minska byggnadens klimatpåverkan i alla skeden av
processen och vi jobbar  för att sprida kunskapen till andra projekt. Byggnationen av Gässlösa skola
ska bli ett av Borås stads nya gröna profilprojekt. Utöver beskrivna åtgärder kommer vi bla att bygga
med grön betong, grön armering och återbrukat tegel.

Version 20201210 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

[2021-2954]  [2021-08-13] 

[Lisa Nilsson], 033-[35 3011] 
[lisa.n.nilsson@boras.se] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om  klimatkompensationsmedel  –  Cykelförråd    

Förslag till  beslut   
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 150 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera ett cykelförråd för Fristad hemtjänst. 

Sammanfattning  
Under 2020 utgjorde Vård- och äldreförvaltningens resor inom hemtjänsten nästan 
hälften av Borås Stads utsläpp från tjänsteresor. Hemtjänsten i Fristad har som 
ambition att ersätta en eller flera av verksamhetens fossilbilar och öka antalet 
tjänsteresor med cykel och el-bikes, så kallade Vässlor, i syfte att minska hemtjänstens 
utsläpp från tjänsteresor. För att detta ska vara möjligt behöver cyklarna skyddas på 
ett säkert sätt och vara lättillgängliga för personalen. Därför ansöker Vård- och 
äldreförvaltningen om 150 000 kr från Klimatkompensationsfonden för att upprätta 
ett cykelförråd i Fristad. 

Miljöförvaltningen anser att om Borås Stads ska kunna uppnå målet om att bli en 
fossilbränslefri organisation samt realisera arbetet med Borås Stads koldioxidbudget, 
Energi- och klimatstrategin och Riktlinjer för resor krävs åtgärder för att minska 
utsläppen från hemtjänstens resor. Upprättandet av ett cykelförråd för Fristad 
hemtjänst skulle möjliggöra för fler resor med cykel och färre tjänsteresor med bil, 
vilket minskar utsläppen från tjänsteresor inom hemtjänsten. Dessutom skyddas 
cyklarna från slitage, stöld och sabotage, vilket ökar cyklarna livslängd och reducerar 
onödig resursanvändning. Bortsätt från åtgärdens många miljö- och klimatvinster 
gynnar ökad cykling inom hemtjänsten medarbetarnas hälsa och visar på gott 
föredöme som kan inspirera invånare i Fristad att använda cykeln mer. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att åtgärden i ansökan uppfyller samtliga 
bedömningskriterier. Därför föreslår Miljöförvaltningen att bevilja 150 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera byggnationen av ett cykelförråd för 
Fristad hemtjänst. Miljöförvaltningen anser dock att det nya cykelförrådet bör byggas 
med så lång miljö- och klimatpåverkan som möjligt, förslagsvis bör cykelförrådet ha 
trästomme och träfasad samt sedumtak för att gynna biologisk mångfald och 
tillgodose ett bra mikroklimat. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Vård- och äldreförvaltningens har under lång tid haft stor klimatpåverkan från 
tjänsteresor. Under 2020 utgjorde verksamhetens resor nästan hälften av Borås Stads 
utsläpp från tjänsteresor. Vård- och äldreförvaltningens utsläpp från resor i tjänsten 
orsakas nästan uteslutande av de lätta fordon som används inom hemtjänsten. 

Hemtjänsten i Fristad har som ambition att ersätta en eller flera av verksamhetens 
fossilbilar och öka antalet tjänsteresor med cykel och el-bikes, så kallade Vässlor, i 
syfte att minska hemtjänstens utsläpp från tjänsteresor. För att detta ska vara möjligt 
behöver cyklarna skyddas på ett säkert sätt och vara lättillgängliga för personalen. 
Därför ansöker Vård- och äldreförvaltningen om medel från 
Klimatkompensationsfonden för att upprätta ett cykelförråd i Fristad. 

Idag står alla cyklar, utom Vässlorna, utomhus vilket resulterade i att samtliga cyklar 
stals under våren 2021. Medarbetare var tvungna att nyttja bilarna istället för att cykla 
tills nya cyklar införskaffades. Vässlorna behöver en fast och säker förvaringsplats 
med laddmöjlighet. Idag har Vässlorna en temporär plats i lokalen utanför kontoret 
vid brandskåpet. Det är inte optimalt eftersom platsen är en trappa upp, vilket gör 
Vässlorna mer otillgängliga för personalen och i längden försvårar användningen. 

Kostnaderna för cykelförrådet uppskattas till cirka 150 000kr. Byggnationen av ett 
cykelförråd innebär kostnader som hemtjänsten i Fristad idag inte kan bära. Vård-
och äldreförvaltningen ansöker därför om medel för hela beloppet. Om ansökan 
beviljas förväntas byggnationen starta så snarast möjligt. 

Cykelförrådet skulle möjliggöra för fler resor med cykel och el-bikes som kan ersätta 
bilresor i tjänsten och på så sätt minska utsläppen från tjänsteresor. Dessutom 
skyddas cyklarna från slitage, stöld och sabotage, vilket ökar cyklarna livslängd och 
reducerar onödig resursanvändning. Säker och smidig förvaring av cyklarna innebär 
också en trygghet för medarbetarna som snabbt måste förflytta sig till och mellan 
brukare. Dessutom gynnar cykling medarbetarnas hälsa och möjliggör vardaglig 
friskvård. Likaså möjliggör resor med cykel genvägar som inte är framkomliga med 
bil, vilket för med sig smidigare förflyttningar mellan brukare. Fler tjänsteresor med 
cykel signalerar också att hemtjänsten tar sig fram på ett miljömässigt hållbart sätt, 
vilket visar på gott föredöme och kan inspirera invånare i Fristad att använda cykeln 
mer. 

Det finns en risk att vidare satsningar på cykling och el-bikes eventuellt inte blir av, 
om det inte går att skydda de cyklar och el-bikes som hemtjänsten har idag. 
Cykelförrådet skulle inte bara säkra de hållbara resesätt som finns idag utan även 
underlätta framtida beslut om att investera i fler Vässlor och cyklar, vilket möjliggör 
för att ännu fler fossilbilar byts ut. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl 
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter. 

Miljöförvaltningen anser att om Borås Stads ska kunna uppnå målet om att bli en 
fossilbränslefri organisation samt realisera arbetet med Borås Stads koldioxidbudget, 
Energi- och klimatstrategin och Riktlinjer för resor krävs åtgärder för att minska 
utsläppen från hemtjänstens resor. Upprättandet av ett cykelförråd för Fristad 
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hemtjänst skulle möjliggöra för fler resor med cykel och färre tjänsteresor med bil, 
vilket minskar utsläppen från tjänsteresor inom hemtjänsten. Dessutom skyddas 
cyklarna från slitage, stöld och sabotage, vilket ökar cyklarna livslängd och reducerar 
onödig resursanvändning. Bortsätt från åtgärdens många miljövinster gynnar ökad 
cykling inom hemtjänsten medarbetarnas hälsa och visar på gott föredöme och kan 
inspirera invånare i Fristad att använda cykeln mer. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att åtgärden i ansökan uppfyller samtliga 
bedömningskriterier. Därför föreslår Miljöförvaltningen att bevilja 150 000 kr från 
Klimatkompensationsfonden till att finansiera byggnationen av ett cykelförråd för 
Fristad hemtjänst. Miljöförvaltningen anser dock att det nya cykelförrådet bör byggas 
med så lång miljö- och klimatpåverkan som möjligt, förslagsvis bör cykelförrådet ha 
trästomme och träfasad samt sedumtak för att gynna biologisk mångfald och 
tillgodose ett bra mikroklimat. 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Bilaga 1. Ansökan 

Beslutet  expedieras till  
Vård- och äldreförvaltningen 
Karin Redberg karin.redberg@boras.se, tel. 0768-88 35 83  
Kristina Pettersson, kristina.pettersson@boras.se, tel. 033-358768  

mailto:kristina.pettersson@boras.se
mailto:karin.redberg@boras.se
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2021-3130  2021-09-17 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Undantag  från  lag  om  tillgänglighet  till  digital  offentlig  
service  

Förslag  till  beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att undanta tillgänglighetsanpassning av 
nämndens blanketter på Borås Stads webbplats med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Undantaget åberopas eftersom oskäligt 
betungande anpassningar krävs för att tillgänglighetsanpassa blanketterna. 

Sammanfattning   
Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens 
kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och 
kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, 
offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer 

Tillgänglighet för nämndens blanketter innefattar tillgänglighet i två olika perspektiv. 
Det ena är att blanketter ska vara tillgängliga så att alla som arbetar för nämnden ska 
kunna använda dem i sin yrkesroll. Det andra perspektivet är att de dokument som 
skapas från mallar och de blanketter som ska fyllas i ska vara tillgängliga för den som 
ska läsa dokumenten, eller fylla i blanketten. 

Många av nämndens blanketter är skapade för flera år sedan och majoriteten 
innehåller fält och tabeller som är betungande att tillgänglighetsanpassa som kräver tid 
och resurser. 

Ärendebeskrivning  
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. 

Utöver lagen ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom 
en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, 
uppfylla samma krav. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:andreas.zalewski@boras.se
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Miljöchef  
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Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen syftar till att digital offentlig service blir 
mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning. 

Men anledning av ovanstående ser Miljö-och konsumentnämnden ett behov av att se 
över  hantering  av  filer  kopplat  till  Borås  Stads  webbplats,  boras.se.  Tillgänglighet  för  
nämndens blanketter innefattar tillgänglighet i två olika perspektiv. Det ena är att 
blanketter ska vara tillgängliga så att alla som arbetar för nämnden ska kunna använda 
dem i sin yrkesroll. Det andra perspektivet är att de dokument som skapas från mallar 
och de blanketter som ska fyllas i ska vara tillgängliga för den som ska läsa 
dokumenten, eller fylla i blanketten. 

Många av nämndens blanketter är skapade för flera år sedan. Majoriteten av 
blanketterna innehåller exempelvis fält och tabeller som gör att det komplicerat att 
tillgänglighetsanpassa. Att konvertera befintliga blanketterna är tids- och 
resurskrävande och betungande. På lång sikt kommer blanketterna att ersättas med 
nya och då kommer användarvänligheten och tillgängligheten att säkerställas. 

Det finns ett undantag i lagen för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; vid 
bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt 
uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade 
fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Miljö-och konsumentnämnden gör bedömningen att nämndens blanketter på Borås 
Stads webbplats ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning med stöd av 12 § 
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Undantaget åberopas 
eftersom oskäligt betungande anpassningar krävs för att tillgänglighetsanpassa 
blanketterna. 

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Beslutet  expedieras  till   
Kommunstyrelsen 

https://boras.se


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
   

 
    

  
  

          
 

 
       

 
          

      

  
         

  
            

        
    

  

  
  

          
 

 

       
 

          
   

 

Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

[2021-2960]  [2021-09-08] 

[Lisa Nilsson], 033-[35-3011] 
[lisa.n.nilsson@boras.se] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ny  rutin  för  klimatkompensationssystemet   

Förslag till  beslut   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta den nya rutinen för 
klimatkompensationssystemet enligt bilaga 3. 

Sammanfattning  
Den 26 januari 2021 gav Miljö- och konsumentnämnden Miljöförvaltningen i 
uppdrag att utvärdera Klimatkompensationssystemet i sin helhet och ta fram ett 
förslag på ett reviderat system. För mer detaljerad information Borås Stads 
Klimatkompensationssystem och den nuvarande rutinen, se bilaga 1. 

Miljöförvaltningens utvärdering av Borås Stads klimatkompensationssystem omfattar 
en omvärldsbevakning av andra kommuners arbete med klimatkompensation samt en 
intervjustudie med tjänstepersoner från Borås Stads verksamheter som arbetar med 
klimatkompensationssystemet, se bilaga 2. Utifrån Miljöförvaltningens intervjustudie 
och omvärldsbevakning har ett förslag på en nu rutin tagits fram, se bilaga 3. I den 
nya rutinen har Klimatkompensationssystemets syfte förtydligats och breddats för att 
säkerställa att avgifterna kan användas för att åstadkomma så stor klimatnytta som 
möjligt. Klimatkompensationssystemet bibehåller den treåriga strukturen och 
omfattar både kommunala bolag och förvaltningar. Precis som tidigare tilldelas varje 
verksamhet en egen avgift som ska användas för att uppnå så stor klimatnytta som 
möjligt. För att göra systemet mer användarvänligt har kriterierna för godkända 
åtgärder förtydligats. Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden 
antar den nya rutinen för Klimatkompensationssystemet enligt bilaga 3. 

Ärendebeskrivning  
Den 26 januari 2021 gav Miljö- och konsumentnämnden Miljöförvaltningen i 
uppdrag att utvärdera Klimatkompensationssystemet i sin helhet och ta fram ett 
förslag på ett reviderat system. För mer detaljerad information Borås Stads 
Klimatkompensationssystem och den nuvarande rutinen, se bilaga 1. 

Utvärdering av Borås Stad Klimatkompensationssystem   
Miljöförvaltningens utvärdering av Borås Stads klimatkompensationssystem omfattar 
en omvärldsbevakning av andra kommuners arbete med klimatkompensation samt en 
intervjustudie med tjänstepersoner från Borås Stads verksamheter som arbetar med 
klimatkompensationssystemet, se bilaga 2. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:lisa.n.nilsson@boras.se
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2(3) 
Datum Dnr 
[2021-09-08] [2021-2960] 

Utvärderingen visade att ett förtydligande och en omarbetning av 
klimatkompensationens syfte är en huvuduppgift i det fortsatta arbetet med att utveckla 
systemet. Syftet har stor påverkan på utformningen och en viktig betydelse för 
systemets effektivitet såväl som legitimitet. I intervjustudien framkom att flera 
förvaltningar upplever att det huvudsakliga syftet är att minska tjänsteresorna och 
systemet kan komma att urholkas då resmönstret redan förändrats i hög utsträckning. 
Majoriteten av de åtgärder som genomförts inom systemet ansågs av de intervjuade 
däremot vara bra och klimatsmarta, vilket tyder på att klimatkompensationssystemet 
kontinuerligt bidrar till hållbarhetsarbete och utsläppsminskningar i verksamheterna. 
Att påskynda klimatåtgärder är ett viktigt syfte då klimatförändringarna såväl som Borås 
Stads koldioxidsbudget kräver en snabb omställning. 

En distinktion som framkom mellan Borås och övriga kommuner i 
omvärldsbevakningen är att samtliga undersökta kommuner använder ett centralt 
klimatkonto där förvaltningarnas avgifter sätts in. I Borås Stads system däremot har 
varje verksamhet möjlighet att använda den egna avgiften innan den debiteras till det 
centrala kontot. Intervjustudien visade att en majoritet av de förvaltningar som deltog 
i intervjustudien har svårt att identifiera projekt att genomföra då deras avgift är liten. 
Detta leder till att förvaltningarna ofta rapporterar in mindre åtgärder som redan 
genomförts för att täcka upp avgiften. Här skulle en central fond kunna göra systemet 
mer effektivt genom att fördela pengarna där de gör störst nytta och möjliggöra större 
investeringar i klimatåtgärder. Det är ett fåtal verksamheter som har höga avgifter och 
som anser att de saknar spetskompetens för att använda avgiften. Genom en 
kontinuerlig dialog kan miljöförvaltningen stötta förvaltningarna med kunskap och 
nätverksbyggande för att främja innovativa utsläppsminskande investeringar. 

I dagsläget omfattar Borås Stads klimatkompensationssystem förvaltningar såväl som 
bolag. Av de organisationer som deltog i omvärldsbevakningen exkluderade hälften av 
organisationerna bolagen ur klimatkompensationssystemen. Anledningen är att 
bolagen kräver extra administration då de exempelvis inte omfattas av kommunernas 
ekonomisystem och att det kan finnas juridiska hinder för att bolagen ska kunna betala 
in till eller ansöka om medel ifrån en central fond. Intervjustudien visade att de 
undersökta bolagen i Borås Stad i hög utsträckning har ett utvecklat miljöarbete och 
miljöengagemang. De bolag som deltog har haft lätt att identifiera åtgärder att 
rapportera in till klimatkompensationen i och med deras kontinuerliga klimatarbete. Då 
administrationen skulle minska och klimatkompensationssystemet förenklas om endast 
förvaltningar inkluderas finns det anledning att överväga en uteslutning av bolagen. Ett 
alternativ är att bolagen helt sköter sina egna konton utifrån de åtgärdskriterier som 
gäller för klimatfonden. 

Miljöförvaltningens  bedömning  

Utifrån Miljöförvaltningens intervjustudie och omvärldsbevakning har ett förslag på en 
nu rutin tagits fram, se bilaga 3. I den nya rutinen har Klimatkompensationssystemets 
syfte förtydligats och breddats för att säkerställa att avgifterna kan användas för att 
åstadkomma så stor klimatnytta som möjligt. Klimatkompensationssystemet bibehåller 
den treåriga strukturen och omfattar både kommunala bolag och förvaltningar. Precis 
som tidigare tilldelas varje verksamhet en egen avgift som ska användas för att uppnå 
så stor klimatnytta som möjligt. För att göra systemet mer användarvänligt har 
kriterierna för godkända åtgärder förtydligats. Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och 
konsumentnämnden antar den nya rutinen för Klimatkompensationssystemet enligt 
bilaga 3. 
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Datum Dnr 
[2021-09-08] [2021-2960] 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor   
Bilaga 1. Borås Sats Klimatkompensationssystem 

Bilaga 2. Utvärdering av Borås Stads Klimatkompensationssystem 

Bilaga 3. Ny rutin för Borås Stads Klimatkompensationssystem 

Beslutet  expedieras till   

Ingen  



Borås Stads  Klimatkompensationssystem  

Inledning  
Borås  Stads system för klimatkompensation infördes 2013  som ett verktyg  i 
arbetet med att bli en fossilbränslefri organisation.  
Klimatkompensationen omfattar tjänsteresor  med flyg  och bil som genomförs 
inom förvaltningarna såväl som de kommunala  bolagen. Systemet kan bidra  till 
utsläppsminskningar på  två sätt; dels  beläggs  flyg- och bilresor med en avgift  som 
kan verka för  en omställning  av tjänsteresorna, och  vidare används  avgiften för  
att finansiera utsläppsreducerande åtgärder inom verksamheterna.  

Syfte 
Klimatkompensationssystemet har två huvudsakliga syften:  

1. Borås Stad ska bli en fossilfri organisation, vilket innefattar miljömål om
förnybara bränslen och en koldioxidbudget. 

2. Motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor ”följs genom att 
förändra resmönstret inom kommunens verksamheter. 

Arbetsrutiner och utformning 
 
1. Borås Stads energi- och klimatsamordnare beräknar fossila 

koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg.  

. Varje verksamhet tilldelas en individuell klimatavgift som baseras på 1.
kr/ kg CO2.  

. Avgiften används till att vidta utsläppsminskande eller andra
miljöåtgärder inom den egna verksamheten.  

. Åtgärderna resulterar i mindre utsläpp, vilket leder till en mindre avgift 
nästa år.  

. Används inte avgiften debiteras verksamheten och pengarna hamnar i
Klimatkompensationsfonden.  

. Ur klimatkompensationsfonden kan förvaltningarna söka pengar för
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utsläppsminskande åtgärder som inte ryms inom deras egen avgift 
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Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

Borås Stad Stadshuset boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vx
501 80 Borås Kungsgatan 55 
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Borås Stad 2020-11-25 2(4) 

Treårscykeln 

Klimatkompensationssystemet är uppbyggt i en treårscykel som överlappar. 

År 1 

Förvaltningar och bolag genomför tjänsteresor 

År 2 

Insamling av resedata Analys av resedata Utskick av klimatavgift Planera för åtgärder 

JANUARI FEBRUARI 

I början på januari skickar Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare ut 
mallar för energi- och resedata till ett antal förvaltningar och bolag. 

Mallarna fylls i av respektive kontaktperson och skickas tillbaka ifyllda senast 
sista februari 

MARS APRIL 

I början på mars sammanställer och analyserar energi- och klimatsamordnaren 
insamlad resedata. 

Utifrån de insamlade resedata beräknar energi- och klimatsamordnaren ut 
respektive avgift. 
Avgiften baseras på 1.5 kr/ kg CO2. Avgiften rapporteras in i Stratsys och 
mailas ut tillsammans med information om hur avgiften kan användas samt 
datum för när åtgärderna måste vara genomförda. 

MAJ TILL DECEMBER 

När avgiften meddelats ska miljökoordinatorn på respektive förvaltning och 
bolag planera och budgetera för åtgärder att genomföra under kommande år. 

Planerade åtgärder rapporteras in i Stratsys (förvaltningar) eller via mail (bolag) 
tillsammans med den förväntade kostnaden för åtgärden. 

Åtgärden godkänns av energi- och klimatsamordnaren. 



JANUARI              OKTOBER  
 

Samtliga förvaltningar och bolag ska fram till 31 oktober genomföra de  
åtgärder  som planerades under  föregående år.  

 

 

 

            

    
 

 
    
 

 
  

 
  
  

 
      

      
 

 
    

    
    
    

 
 

  

År 3 

Genomföra åtgärder Rapportera åtgärder Sammanställa åtgärder Utskick av debitering till 
fonden 

OKTOBER NOVEMBER  

Senast 31 oktober ska samtliga förvaltningar och bolag redovisa årets åtgärder 
och kostnader. Förvaltningar rapporterar in genomförda åtgärder och kostnader 
i Stratsys och bolagen rapporterar via mail.   

Samtliga  avgifter, åtgärder och eventuella debiteringar sammanställs av energi- 
och klimatsamordnaren.   

Eventuella debiteringar för de avgifter som inte använts mailas ut av 
Miljöförvaltningens ekonomiansvarig.  

Avgränsning och datainsamling 

Följande data används till att räkna fossila koldioxidutsläpp från Borås Stads 
tjänsteresor. 

- Koldioxidutsläpp från förvaltningarnas och bolagens flygresor 
- Använt/köpt bränsle, i liter, för lätta fordon som leasas av 

servicekontoret 
- Använt/köpt bränsle, i liter, för lätta fordon som förvaltningar och 

bolag äger 
- Antal körda kilometer med privatbil i tjänst 
- Antal körda kilometer som bilpoolsbilar bokats 

Ovanstående information räknas sedan om till koldioxidutsläpp för att bilda 
underlag för verksamheternas respektive avgift. Avgiften baseras på kostnaden 
1.5 kr/ kg CO2. 

Åtgärder 

Verksamheternas egna avgifter kan användas till utsläppsreducerande eller på 
annat sätt miljövänliga åtgärder och projekt inom den egna verksamheten. 
Energi- och klimatsamordnaren kan hjälpa verksamheterna att identifiera 
lämpliga åtgärder. Genom att stämma av åtgärdsförslagen i förväg undviker man 
risken att få åtgärderna nekade senare. 
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Regler för godkända åtgärder 

1. Klimatavgiften ska i första hand användas till åtgärder som minskar 
förvaltningens egna utsläpp från tjänsteresor 

2. Klimatavgiften kan även användas till andra utsläppsminskande åtgärder 
som går i linjer med Borås Stads Miljömål. 

3. Åtgärderna ska helst inte finansiera ordinarie kärnverksamhet 
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- Intervjustudie, omvärldsbevakning   
och kategorisering  av tidigare åtgärder  
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Borås Stad Stadshuset boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vx 
501 80 Borås Kungsgatan 55 
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Borås Stad 2020-11-25 3(15) 

Sammanfattning 

Utvärderingen av Borås Stads klimatkompensationssystem har pågått under 
november 2020 och består av tre delar. Först presenteras en intervjustudie med 
tjänstepersoner som arbetar i Borås Stads verksamheter. Därefter redovisas en 
kategorisering av de åtgärder som tidigare genomförts inom 
klimatkompensationssystemet. Slutligen presenteras en reflektion av 
omvärldsbevakningen som genomfördes i syfte att undersöka hur andra 
kommuner och regioner arbetar med klimatkompensation eller klimatväxling. 
Sammanfattningsvis är ett förtydligande av klimatkompensationens syfte en 
huvuduppgift i det fortsatta arbetet med att utveckla systemet. Syftet har stor 
påverkan på utformningen, och som utvärderingen visade har det en viktig 
betydelse för systemets effektivitet såväl som legitimitet. 
Det är dessutom viktigt att förmedla syftet till de personer som arbetar med 
systemet ute i verksamheterna. I intervjustudien framkom att flera förvaltningar 
upplever att de har uppfyllt syftet då de förändrat resmönstret i hög utsträckning. 
Vissa påpekade att klimatåtgärderna skulle ha genomförts även utan 
klimatkompensationssystemet på plats. I rapporten ”Att klimatväxla” framkom 
dock att klimatväxling kan påskynda åtgärder som planerats men som inte 
prioriterats i organisationens budget. Att påskynda klimatåtgärder är ett viktigt 
syfte då klimatförändringarna såväl som Borås Stads koldioxidsbudget kräver en 
snabb omställning. Fler exempel på möjliga syften, utformningar och 
åtgärdskriterier återfinns i omvärldsbevakningen. 
En kontinuerlig kommunikation mellan Energi- och klimatsamordnaren och de 
medverkande verksamheterna kan bidra till en mer effektiv klimatkompensation. 
I intervjustudien framkom att en ökad dialog såväl som hjälp med 
spetskompetens efterfrågas i de deltagande verksamheterna för att de lättare ska 
kunna identifiera klimatåtgärder. Att kommunicera nytta och resultat av 
klimatkompensationen är dessutom ett nyckelarbete för att bibehålla 
engagemang, legitimitet och ett hållbart resande. 
Slutligen är insatser för att skapa ett ökat engagemang från ledningen ännu ett 
sätt att främja ett mer kontinuerligt kompensationarbete med rapportering och 
uppföljning. Engagemang från ledningen kan lyfta klimatfrågan såväl som de 
personer som arbetar med kompensationen. Intervjustudien visade att stöd från 
ledningen är en viktig del i klimatarbete och att det kan utvecklas i Borås Stad. På 
så sätt kan klimatarbetet integreras i det övriga miljöarbetet för ett mer långsiktigt 
arbete med klimatkompensation av tjänsteresor. 



 
  

     
   

     
 

  

     
   

  

  
   

    
    

 
  

 
 

   
  

   
   

  
  

  
   
   
   
   
 

 

 

Intervjustudie 

1. Inledning 

En del i utvärderingen av Borås Stads klimatkompensationssystem är en 
intervjustudie med ett antal tjänstemän som arbetar med kompensationen. Då 
utvärderingen ska leda till en utveckling av systemet ligger stort fokus på vad som 
kan förbättras, men också vad som redan fungerar bra. 

2. Syfte 

Syftet med intervjuerna är att skapa en bild av hur de olika verksamheterna 
arbetar med klimatkompensationssystemet såväl som vad det har fått för resultat. 

3. Metod 

Intervjustudien bygger på digitala intervjuer med tjänstemän från fem 
förvaltningar och tre kommunala bolag inom Borås Stad. Under intervjuerna 
fördes anteckningar som bildat underlag för studien. De tjänstemän som valts ut 
är i vissa fall miljökoordinatorer för respektive verksamhet och samtliga har 
ansvar för eller insyn i arbetet med klimatkompensation. 

4. Frågeställningar 

De frågeställningar som legat till grund för intervjuerna är: 

- Hur är ansvaret fördelat? 
- Finns det en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna inom 

klimatkompensationen på förvaltningen/bolaget? 
- Hur har kontakten med Energi- och klimatsamordnaren via 

mail/Stratsys fungerat? 
- Hur sker rapportering av avgifter och åtgärder till styrelsen, 

förvaltningsledningen och/eller nämnden? 
- Har det varit lätt eller svårt att hitta klimatåtgärder? 
- Tar förvaltningen/bolaget fram egna utsläppsdata? 
- Har det skett någon förändring i resmönster? 
- Hur kommer arbetet med att förändra resandet se ut framöver? 
- Övriga åsikter om klimatkompensationssystemet. Vad behöver 

förvaltningen/bolaget från Miljöförvaltningen för att förbättra eller 
förenkla arbetet med klimatkompensation? 
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Resultat 

Sammanfattning 

Det råder delade meningar om klimatkompensationssystemet i Borås 
förvaltningar och bolag. De verksamheter som redan tidigare hade ett 
välutvecklat miljöarbete har i regel enklare att komma på klimatåtgärder och är 
mer nöjda med systemets utformning. Hos de verksamheter som arbetar mindre 
aktivt med miljöfrågor ses klimatkompensationen som en ren inrapportering i 
Stratsys och ligger i vissa fall på ekonomifunktion utan vidare uppföljning. 
En anledning till att arbetet med klimatkompensation är minimalt i flera 
förvaltningar är att det inte är integrerat i deras arbete med miljömål och 
miljödiplomering. Flera miljökoordinatorer uttrycker att de önskade att 
miljöarbetet inte vore uppdelat. Det framkommer dessutom under intervjuerna 
att ledningen sällan visar intresse för klimatkompensationen och att frågan 
mycket sällan uppmärksammas vid nämndmöten eller bolagsstämmor. 
Ett par förvaltningar har svårt att komma på klimatåtgärder då de har arbetat 
med systemet i flera år och har genomfört många av de förslag som lyfts fram 
som exempel. Andra anser att avgiften är för liten för att finansiera deras projekt 
eller att de behöver mer spetskompetens för att komma på åtgärder. 
En viktig punkt som lyfts fram är rättvisa. Flera förvaltningar upplever systemet 
som orättvist då det ingår i deras uppdrag att vara ute i fält och att hänsyn bör 
tas till detta. Flera av de intervjuade uttrycker att förvaltningarna har minskat 
resorna i den utsträckning det är möjligt. 
Slutligen påpekas att systemet kan komma att urholkas med tiden eftersom 
hållbarhetsarbete ligger högt på agendan för samtliga idag. Det är därför viktigt 
att utvärdera systemet allteftersom utifrån nytta och effektivitet. 

Ansvar 

Ansvarsfördelningen för klimatkompensationssystemet ser olika ut i respektive 
verksamhet. Ingen verksamhet har en tydlig arbetsbeskrivning för systemet. Flera 
personer uppger att arbetet sker på uppstuds när avgiften meddelas och lätt 
hamnar i skymundan. 
I vissa fall ligger det huvudsakliga ansvaret på miljökoordinatorn och i andra fall 
är det ekonomifunktion som driver arbetet, vilket beror på att de ofta ansvarar 
för inrapporteringen i Stratsys. En av de som ansvarar för inrapportering menar 
att det är synd att ansvaret ligger på ekonomifunktion eftersom drivkraften då 
bara blir straffet att behöva betala. 
Ansvar för beslut om åtgärder ligger bland annat på miljödiplomeringsgruppen, 
förvaltningsledningen, miljösamordnaren, den interna miljögruppen eller 
respektive mindre enhet inom förvaltningen. Det finns sällan ett kontinuerligt 
arbete med klimatkompensationen. 

Kontakt med Energi- och klimatsamordnare via mail/Stratsys 

Ett av de kommunala bolagen uttrycker att kontakten med Energi- och 
klimatsamordnaren har varit bra. Kontakten med bolagen sker via mail och 
genom arbetsgrupper. I ett annat bolag efterfrågas ett förenklat system för att 
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rapportera in åtgärder, exempelvis genom ett dokument med en kalkylator som 
räknar ut den totala kostnaden. 
Inom förvaltningarna anser flera att rapporteringen via Stratsys har fungerat bra. 
De som använder Stratsys mycket tycker att det är ett bra verktyg. En förbättring 
vore att lägga in en påminnelse i Stratsys när det är dags att rapportera. Idag 
kommer påminnelsen i mailen och det gör att den snabbt glöms bort. På en av 
förvaltningarna används inte Stratsys i någon större utsträckning och det uttrycks 
att det är svårt att veta vilket år uppgifterna ska in under och vilken avgift som 
gäller. 
Stratsys är en envägskommunikation vilket innebär att det bara blir en 
inrapportering. Flera trycker på att det vore bra med mer återkoppling och 
feedback kring åtgärderna såväl som en utökad dialog i övrigt. 

Vidarerapportering till ledning, styrelse eller nämnd 

I flera av bolagen finns det ett stort miljöengagemang vilket märks i deras 
miljöarbete såväl som vidarerapportering. Av de tre undersökta bolagen är det 
ett bolag som rapporterar klimatkompensationen vidare, men inom ett annat 
bolag finns en intention att göra det framöver. Inom ett av bolagen har det 
nyligen bildats en miljögrupp för att korta avståndet till chefer och andra personer 
inom bolaget i miljöfrågor, och i ett annat har en hållbarhetsansvarig påbörjat en 
undersökning av hur företaget kan arbeta med miljöfrågor. 
Ett av bolagen framför att det vid bolagsstämmorna med Borås Stad inte verkar 
finnas intresse för miljöfrågor. Bolaget tar hållbarhet på stort allvar och ser det 
som en profilfråga men vid bolagsstämmorna efterfrågas huvudsakligen 
ekonomiska nyckeltal, inte nyckeltal inom miljö. Även ett annat bolag uttrycker 
att kostnadseffektiviteten är ett större fokusområde än miljöfrågor, och att 
miljöfrågor därför inte tas upp till styrelsen. 
Bland förvaltningarna är det bara en som tar upp klimatkompensationen till 
nämnden i form av en kort rapportering om avgiften och de åtgärder som 
genomförts. I övriga förvaltningar ses klimatkompensationen som en ren 
inrapportering i Stratsys och det sker ingen uppföljning. Miljömålsarbetet ingår i 
nämndredovisningen och det tas upp som förbättringsförslag att 
klimatkompensationen skulle kunna ingå i det arbetet. Ett problem som 
identifierats är dock att ledningen inte visar intresse när det gäller miljöfrågor och 
klimatkompensation vilket bidrar till att det inte rapporteras vidare i en högre 
grad. Som förslag nämns att miljöarbetet skulle behöva lyftas i ledningen 
eftersom det i nuläget hamnar i skymundan. Då miljöarbetet inte prioriteras av 
ledningen upplevs det inte som efterfrågat. 

Åtgärder 

Två av de bolag som undersöks anser att det är lätt att komma på åtgärder att 
rapportera in då de arbetar aktivt med miljöfrågor. De genomför inga särskilda 
åtgärder tack vare systemet utan rapporterar in åtgärder som är en del av deras 
kontinuerliga klimatarbete. Åtgärdsbanken nämns som en bra hjälp för att hitta 
förbättringsområden. Ett av bolagen anser att det har varit svårt att ta fram 
åtgärder då det är oklart hur ansvaret ser ut för exempelvis lokalerna de hyr. 



 
 

 
  
  

 
 

 

 

Datum Sida 

Borås Stad 2020-11-25 7(15) 

Av förvaltningarna är det bara en som har haft  lätt  att  ta fram åtgärder. De har 
ofta  tagit fram åtgärder i efterhand och rapporterat in.  De flesta förvaltningarna 
anser att  det är svårt  att  identifiera  åtgärder. Ett  par förvaltningar tycker att  det 
är svårt  eftersom  avgifterna  är så  små att  det inte går  att  genomföra ”vettiga” 
projekt. En förvaltning uttrycker att  det varit  bättre om de kunde  samla  ihop ett  
par år till en större pott  för att  sedan kunna  göra  en rejäl investering då  mindre  
utgifter ska  ingå  i förvaltningens  budget. En förvaltning  tycker tvärtom att  det är 
svårt att komma på åtgärder som täcker hela avgiften.  
Det är flera förvaltningar som  uttrycker att  de har genomfört  många  av de 
åtgärder som finns som exempel, såsom att införa miljödiplomering och köpa in  
elcyklar, och att de därför nu har svårt att komma på fler åtgärder.  
Ett  annat hinder för  att  genomföra  åtgärder är att  vissa  förvaltningar inte styr 
över de cykelpoolar, leasade bilar, laddstolpar eller liknande som används  då  
dessa ägs av en annan förvaltning. Det blir då svårt att identifiera vad de har rätt  
till eller möjlighet att göra med pengarna.  
I  de förvaltningar som är uppdelade  i enheter ligger ansvaret för  att  rapportera  in 
åtgärder på  respektive enhet. I  vissa  fall  har detta skapat en ojämlikhet där ett  
fåtal enheter reser mycket medan andra enheter tar en mer aktiv del  i miljöarbetet 
och kompensationen.  Det finns  en svårighet i att  engagera alla  i  
klimatkompensationen.  

Utsläppsdata  
Förvaltningarna gör inga  egna  utsläppsmätningar men en av förvaltningarna 
använder de uppgifter de får från klimatkompensationen i sin miljödiplomering. 
Utöver detta arbetar ett par andra förvaltningar med tjänsteresor  eller resfria  
möten inom miljödiplomeringen.  
Två  av bolagen mäter i hög  utsträckning  sina  utsläpp själva  och har data  över  
utsläpp från resor och bränsle  då  det ingår i deras  miljödiplomering. Ett  av  
bolagen uppger att  de  trots  detta uppskattar att  det kommer en prislapp på  
utsläppen från klimatkompensationssystemet.  Det tredje bolaget ser över 
flygresornas  utsläpp och har påbörjat en process  för  att  jobba  mer aktivt med 
miljöfrågor.  

Förändring av resmönster  
Det är svårt  att  avgöra vilka  förändringar som beror  på  
klimatkompensationssystemet och vad som beror  på  förändringar  i 
samhällsdebatten eller på pandemin.   
Två  förvaltningar menar att  avgiften förmodligen har bidragit till att  det i stort  
sett råder nolltolerans  mot flygresor. Avgiften har  uppmärksammat flygets  extra  
kostnad och hjälpt miljökoordinatorn att  motivera att  det är allvar och skarpt  
läge. Det är viktigt att det inte bara är en tjänsteperson som trycker på  att  resorna  
ska  ställas  om, att  det  finns  ett politiskt beslut  bakom ger systemet mer tyngd.  
Avgiften är en viktig signal i detta.  
I  ett av bolagen  har flygresorna  minskat drastiskt och ersatts  av tågresor. Ett  
annat bolag  menat  att  de har försökt minska  resorna  i största möjliga  mån.  Det 
framkommer att  det framförallt är en person som stått  för  flygresorna vilket gjort  
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att det handlat mer om personlig preferens. Då den personen inte jobbar kvar 
kan det hända att avgiften nu kommer att minska. 
Flertalet förvaltningar tror inte att klimatkompensationssystemet har påverkat 
resmönstret alls. Detta är förvaltningar där det krävs att personalen jobbar i fält 
och där det alltid funnits en medvetenhet om att transporter är kostsamma och 
därmed bör minimeras. 

Framtida utveckling för resande 

Flera förvaltningar uppger att de saknar idéer och strategier för hur de ska arbeta 
för att minska utsläppen från tjänsteresor framöver. Det beror framförallt på en 
uppfattning om att personalen redan har en medvetenhet om att de ska resa i 
minsta möjliga mån och att de resor som kvarstår måste genomföras. I dessa fall 
rör det sig om resor för personal som jobbar ute i fält eller uppdrag som bygger 
på internationella kontakter. Andra hinder som uppges är att det inte finns ett 
klimatsmart fordon som kan dra tungt nog på marknaden samt långtidsavtal som 
gör att det inte går att snabbt ställa om resorna. Ett arbete som påbörjats är att 
det har tillsatts en grupp för att se över installation av laddstolpar. Det är i nuläget 
flera förvaltningar och aktörer inblandade. 
Ett bolag menar att de kommer att arbeta digitalt till stor del även efter pandemin 
eftersom det efterfrågas av kunderna, och på en av förvaltningarna föreslås att de 
kan se över om arbetet kan fortsätta vara digitalt till viss del. På ett annat bolag 
planeras det för en egen resestrategi som ska anpassas efter bolaget. 

Övriga åsikter 

Det framkommer under intervjuerna att ett flertal tycker att 
klimatkompensationssystemet är ett bra initiativ. Det är viktigt att kommunen tar 
ansvar för att kompensera för sina utsläpp och invånarna i Borås borde 
informeras om att det sker så att det kan inspirera fler. 
Tidigare var det många verksamheter som rapporterade in åtgärder som redan 
var genomförda men det har skett en förbättring i och med att det inte är lika 
lång eftersläpning i systemet nu och åtgärderna behöver godkännas. 
En punkt som flera tar upp är att det är viktigt att fundera över rättvisa inom 
systemet samt vad målet är. Flera förvaltningar upplever systemet som orättvist. 
Trots att förvaltningarna gjort vad de kan när det kommer till att minska resandet 
genom ruttplanering, cyklar, promenader med mera upplever de att avgifterna är 
stora. Vissa uppdrag kräver att personalen åker ut i fält och kan röra sig över 
stora avstånd. Det framkommer förslag om att systemet kan ändras så att de 
förvaltningar som behöver vara ute i fält kan få ett ”handikapp” i systemet. 
En annan kritik som framförs är att systemet inte passar in i arbetsrytmen med 
miljödiplomering och beslut av budget. Vid budgetering vet verksamheterna 
ännu inte vad avgiften kommer att landa på vilket gör att de inte kan budgetera 
för utgiften. Även efter att de fått reda på avgiften kan de inte veta om deras 
åtgärder blir godkända vilket skapar osäkerhet och irritation. 
Ett sätt att integrera klimatkompensationen mer i det kontinuerliga miljöarbetet 
som föreslås av flera förvaltningar är att kompensationen involveras i miljömål 
eller verksamhetsmål istället för att fungera som en straffavgift. Detta skulle 
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förhindra att det bara ses som en avgift att rapportera in och göra det lättare att 
jobba med initiativ, genomförande och uppföljning. Andra föreslår att det borde 
finnas krav på en miljödiplomering där tjänsteresorna ingår. Detta skulle 
finansieras inom verksamheterna. 
Hjälp med att använda sin avgift framförs som önskemål från en av 
förvaltningarna. I förvaltningen saknas spetskunskaper inom miljö och klimat 
vilket gör det svårt att komma på åtgärder. Det vore därför tacksamt med en 
miljöhandläggare som kan undersöka vad de har för möjligheter. Mer kunskap 
om vilken sorts hjälp Energi- och klimatsamordnaren kan bidra med i 
miljöarbetet efterfrågas av ett av bolagen. 
Från två håll framhålls att ordinarie verksamhet borde ingå i 
klimatkompensationssystemet eftersom åtgärder som ingår i förvaltningarnas 
uppdrag kan vara de mest klimateffektiva. För att systemet ska få effekt behöver 
det dock vara större åtgärder än vad som annars skulle genomförts. 
I en förvaltning lyfts tanken att klimatkompensationssystemet kan komma att 
urholkas eftersom hållbarhet är en fråga som alla måste jobba med idag. Detta 
kan komma att göra systemet överflödigt. Som förslag föreslås att arbetet med 
koldioxidbudgeten skulle kunna ersätta arbetet med klimatkompensation. En 
annan miljökoordinator påpekar att konferenser och samarbeten kan bli viktigare 
än avgifter i framtiden. 
Slutligen ansåg flera personer att det är bra att systemet ses över nu under hösten 
och att de ser fram emot resultatet. 
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Kategorisering av tidigare åtgärder 

För att identifiera vilken slags åtgärder som genomförts sedan systemet infördes 
har åtgärderna delats upp i ett antal kategorier. 
Genomgång av kategorierna 

1. Utbildning & Certifiering 

Miljöutbildningar av olika slag såväl som diplomeringar och certifieringar. 
Exempelvis ingår utbildning i sparsam körning, införande av 
miljöledningssystem, utbildning av barn och unga, Krav-certifiering av storkök 
och certifieringen giftfri förskola. 

2. Aktiviteter & Kampanjer 

Aktiviteter både för anställda och för utomstående. Exempel på aktiviteter och 
kampanjer som genomförts är Ekoveckan, projekt för minskat matsvinn, 
cykelevent och cykelresor med de anställda, olika elevprojekt samt kampanjen 
”Cykelvänlig arbetsplats” 

3. Utrustning för resfria möten 

All typ av utrustning som köps in för att kunna genomföra resfria möten ingår. 
4. Köp av cyklar och tillbehör 

Inköp av elcyklar, lastcyklar, hjälmar och reflexvästar. Även byggnation av 
cykelrum. 

5. Inköp av miljövänlig utrustning & mat 

Inköp av utrustning som inte är direkt energieffektiv eller klimatvänlig men 
som på annat sätt kan anses miljövänlig. Här ingår exempelvis inköp av ångtvätt 
(för minskad kemikalieanvändning), sorteringskärl, begagnade möbler och 
muggar (i syfte att minska engångsanvändningen). Även merkostnad vid köp av 
ekologisk, fairtrade-märkt eller klimatanpassad mat ingår. 

6. Inköp av energieffektiv utrustning 

Exempelvis inköp av eldrivna redskap och trädgårdsmaskiner, installation av 
värmepumpar, byte till LED-belysning och installation av solceller. 

7. Merkostnad för hållbar transport och el 

Åtgärder som leder till en extra kostnad genom övergång till hållbara 
transportsätt eller en mer hållbar elförbrukning. Exempel på åtgärder är 
merkostnad för eldrivet fordon, merkostnad för Ecopar som ersätter diesel, 
inköp av busskort, installation av laddstolpar och köp av el från förnyelsebara 
källor. 

8. Effektivisering & Utredningar 

Energiutredningar, testperiod av Climateview, kostnader för videovårdplanering 
och översyn av resor med privat bil hos förvaltningens anställda är exempel på 
åtgärder som genomförts i kategorin. 

9. Övrigt 

De åtgärder som inte passar in i ovan nämnda kategorier. Exempelvis sanering 
av mark efter skidhoppsanläggning, uppförande av aktivitetsplats, användning 
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av korslimmad trästolpe vid nybyggnation och inköp av litteratur för minskat 
buller. 

Årsstatistik 

För att sammanställa de åtgärder som genomförts inom 
klimatkompensationssystemet under åren 2015–2020 har antalet åtgärder inom 
respektive kategori räknats och procentsatser för hur vanliga åtgärderna varit 
tagits fram. Statistiken bygger på antal åtgärder inom varje kategori då 
kostnaderna för åtgärderna inte alltid redovisats. Åtgärderna varierar i sin 
omfattning och redovisningen är därmed inte ett mått över hur pengarna 
fördelats utan endast ett mått på hur fördelningen sett ut baserat på antal åtgärder 
i respektive kategori. 
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Effektivisering 
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Av diagrammen framgår att Utbildning & Certifiering länge var den vanligast 
förekommande kategorin av åtgärder men att den inte dominerat på samma sätt 
de senaste åren. Inköp av utrustning för resfria möten har däremot blivit allt 
vanligare. Övriga kategorier har legat relativt stabilt eller varierat utan en tydlig 
trend. 

Utveckling av utvalda kategorier 

De kategorier som tydligast visar en trend i hur vanligt förekommande de varit 
genom åren redovisas nedan. Som tidigare visat har Utbildning & Certifiering 
blivit allt mindre vanligt som åtgärd medan andelen Utrustning för resfria möten 
ökar. 
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Omvärldsbevakning 

För att undersöka hur andra organisationer arbetar med klimatkompensation 
eller klimatväxling genomfördes en omvärldsbevakning. Den finns att hitta i 
dokumentet ”Klimatväxling i svenska kommuner”. Omvärldsbevakningen 
avslutades med en sammanfattande reflektion kring Borås Stads system som 
följer här nedan. 
En av styrkorna med Borås Stads klimatkompensationssystem är att det omfattar 
både förvaltningar och bolag vilket ger ett större genomslag för 
klimatkompensationen. Att resedatan omvandlas till koldioxidutsläpp gör det 
dessutom enkelt att undersöka hur utsläppen från tjänsteresorna förändras och 
bildar ett relevant underlag för en avgift. Båda dessa styrkor kommer dock med 
administrativa nackdelar, hanteringen av bolag kräver mailkontakt eftersom de 
inte har tillgång till ekonomisystemet, och utsläppsberäkningarna tar mycket tid. 
Huruvida fördelarna överväger nackdelarna blir därför en bedömningsfråga. 
Kanske går det att minska administrationen utan att tumma på omfattning och 
utformning alltför mycket genom att hitta enklare sätt att samla in resedatan. Om 
koldioxiduträkningarna inte anses värdefulla nog kan systemet skötas genom en 
automatisk avgift vid köp av resor för att minska administrationen. Ett av 
systemets syften är dock att motivera till att styrdokumentet ”Riktlinjer för resor” 
följs, och här kan utsläppsdatan vara en viktig del i uppföljningen. 
Ett förtydligande av syfte såväl som bedömningskriterier för åtgärder skulle göra 
Borås Stads system tydligare och eventuellt ge en starkare effekt. Om det 
huvudsakliga syftet är att ställa om resorna bör åtgärderna se annorlunda ut än 
om syftet framförallt är att skapa möjlighet till innovativa klimatsatsningar. 
Exempelvis har de kommuner som syftar till omställning av tjänsteresorna valt 
att använda klimatkontot för att finansiera kollektivtrafik vid tjänsteresor utan att 
ge verksamheterna möjlighet att söka pengar. Karlstads kommun har ett system 
med ett centralt klimatkonto som är uppdelad i en sökbar och en icke sökbar del. 
På så sätt har verksamheterna fortsatt möjlighet att söka om medel för 
klimatåtgärder samtidigt som en del av pengarna kan avsättas för att uppnå 
klimatmål och finansiera miljöpris. För att förenkla bedömningen av åtgärderna 
kan motiveringen ligga på verksamheterna, i Växjö exempelvis motiverar 
verksamheterna själva hur väl deras åtgärder uppfyller ett antal kriterier. 
En distinktion som blev tydlig i omvärldsbevakningen är att vissa kommuner har 
centrala klimatkonton där samtliga verksamheters avgifter sätts in medan andra 
delar upp dem på verksamheterna. Ett centralt konto skulle kunna leda till att de 
mest klimateffektiva åtgärderna kan genomföras och att de projekten får en större 
budget. Att varje verksamhet har möjlighet att använda sin egen avgift kan 
däremot göra att avgiften upplevs mindre som ett straff och mer som en morot 
till att hitta åtgärder. Även här krävs en bedömning utifrån systemets syfte och 
vilken väg som kan vara mest effektiv för att uppnå det. 
I rapporten ”Att klimatväxla” från projektet Klimatväxling i Skåne framkom att 
ledningen är en viktig del i att skapa beteendeförändringar och att kontinuerlig 
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kommunikation är viktigt för att bibehålla ett minskat resande. Dessa delar 
kommer att undersökas närmre i intervjustudien om Borås Stads 
klimatkompensation. I rapporten framkom dessutom att systemet bör vara enkelt 
att förstå, vilket Borås Stad har lyckats med väl. Att avgiften baseras på utsläpp 
skickar en tydlig signal om att varje utsläpp räknas. Rapporten lyfte att 
klimatväxlingen kan bidra till att påskynda åtgärder som planerats men inte 
prioriterats i verksamhetens budget. Genom att verksamheterna i Borås Stads 
system kan använda sin avgift innan den sätts in på klimatkontot har de dessutom 
möjligheten att behålla pengarna inom den egna verksamheten. 
Sammanfattningsvis är Borås Stads klimatkompensationssystem omfattande i 
vilka verksamheter och resor som ingår. Systemet baseras dessutom på de 
faktiska utsläppen vilket gör det lättare att följa utvecklingen av tjänsteresornas 
klimatpåverkan. Nästa steg är att se över klimatväxlingens huvudsakliga syfte 
eftersom detta har stor påverkan på hur systemets utformning och vilka åtgärder 
som efterfrågas. 
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Rutin för Borås Stads klimatkompensationssystem   

Syfte 

Borås Stads Klimatkompensationssystem syftar till att minska utsläpp av 

växthusgaser genom att varje år avsätta medel till utsläppsminskande åtgärder. 

Förvaltningar och bolag tilldelas en årlig summa baseras på 1.5 kr per kg fossilt 

koldioxidutsläpp från föregående års tjänsteresor med bil och flyg. Den årliga 

summan ska användas för att uppnå så stor klimatnytta som möjligt.  

Arbetsrutin 

 
År 1  
1. Förvaltningar och bolag genomför tjänsteresor 
 
År 2 
2. Borås Stads energi- och klimatsamordnare beräknar fossila 

koldioxidutsläpp från förvaltningar och bolags tjänsteresor med bil och 
flyg.  

 
3. Varje förvaltning tilldelas en klimatavgift som baseras på verksamhets 

utsläpp från tjänsteresor. Avgiften är 1.5 kr/ kg CO2.  
 
År 3 
4. Varje verksamhet använder sin avgift för att vidta utsläppminskade 

åtgärder med så stor klimatnytta som möjligt  
 
5.  Varje verksamhet redovisar de genomförda åtgärderna, senast den 31 

oktober samma år. 
 
6. Används inte avgiften debiteras verksamheten och pengarna placeras i 

Klimatkompensationsfonden   
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Kriterier för godkända åtgärder 

Avgiftens syfte är att finansiera åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgaser i så stor utsträckning som möjligt. Utsläppsminskningen kan vara 
direkt, genom exempelvis förändrade transporter, eller indirekt genom 
exempelvis utbildning och kunskapsspridning. Det centrala bedömningskriteriet 
är därför åtgärdens klimatnytta. Det finns dock andra viktiga aspekter som bör 
synliggöras och vägas in i bedömningen för godkända åtgärder. 

Bedömningskriterier 

1) Klimatnytta: Redogör för hur och i vilken omfattning åtgärden bidrar 
till direkt eller indirekt utsläppsminskning 

2) Spridningspotential: Redogör för i vilken grad åtgärden har potential 
att sprida positiva effekter utanför den egna verksamheten. 

3) Innovation: Redogör för på vilket sätt åtgärden utvecklar nya tekniker 
eller arbetssätt. 

4) Styrning: Redogör för i vilken grad åtgärden knyter an till relevanta 
styrdokument. 

5) Övriga miljö- och hållbarhetseffekter: Beskriv hur åtgärden 
eventuellt bidrar till fler miljö- och hållbarhetseffekter. 

Avgränsning och datainsamling 
Följande data används till att räkna fossila koldioxidutsläpp från Borås Stads 
tjänsteresor. 

- Koldioxidutsläpp från förvaltningar och bolags flygresor 
- Använt/köpt bränsle, i liter, för lätta fordon som leasas av 

servicekontoret 
- Använt/köpt bränsle, i liter, för lätta fordon som förvaltningar äger 
- Antal körda kilometer med privatbil i tjänst 
- Antal körda kilometer som bilpoolsbilar bokats 

Ovanstående information räknas sedan om till koldioxidutsläpp för att bilda 
underlag för verksamheternas respektive avgift. Avgiften baseras på kostnaden 
1.5 kr/ kg CO2. De utsläppsfaktorer som används ska uppdateras årligen, följa 
nationellstandard och utsläppen ska redovisat ur ett konsumtionsbaserat eller 
livscykel perspektiv. Förslagsvis bör utsläppsfaktorerna baseras på 
Energimyndighetens årliga drivmedelsredovisning. 
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2021-2496  2019-09-15 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
Niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss - Borås  Stads handlingsprogram  för  säkerhet  2019-
2022  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissens förslag till handlingsprogram för 
säkerhet med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar. 

Sammanfattning  
Borås Stads arbete med säkerhet ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och 
hantera oönskade störningar. Utgångspunkten i arbetet är samhällets skyddsvärden 
enligt följande: 

•  Människors liv och hälsa  
•  Samhällets  funktionalitet  
•  Demokrati,  rättssäkerhet  och  mänskliga fri- och rättigheter  
•  Miljö och ekonomiska värden 
•  Nationell suveränitet

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal: 

•  Internt skydd  

Ärendebeskrivning  
Borås Stads arbete ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera oönskade 
störningar. Utgångspunkten för arbetet med krisberedskap ska bidra till såväl individens 
som samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från målen 
formulerade av riksdagen och regeringen: 

•  Människors liv och hälsa. Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt  
eller  indirekt  av  en  händelse.  

•  Samhällets funktionalitet.  Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller  
indirekt  starkt  påverkar  samhällsviktig  verksamhet.  

•  Demokrati,  rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  Människors  
tilltro  till  demokratin  och  rättsstaten  samt  förtroende  för  samhällets  institutioner  
och det politiska beslutsfattandet.  

•  Miljö och ekonomiska värden.  Miljön  i form  av mark, vatten  och  fysisk miljö, 
biologisk mångfald, värdefulla  natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:Niclas.bjorkstrom@boras.se
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form av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig 
lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster. 

•  Nationell suveränitet.  Kontroll över nationens territorium och över  de  politiska  
beslutsprocesserna i  landet  samt  säkrande  av  nationens försörjning med 
förnödenheter.  

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal: 
•  Internt skydd.  Kommunens arbete med internt skydd syftar till att förbygga och 

förhindra störningar och konflikter så att kommunens uppdrag kan genomföras  
med  minimal nivå  av störningar och avbrott.  

Handlingsprogrammet beskriver att kommunen ansvarar för att ta fram ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Handlingsprogrammet 
består av en övergripande del som omfattar det samlade området Säkerhet, samt två 
delprogram för dels Beredskap och dels Internt skydd. 

Handlingsprogrammet kompletteras med bilaga till Borås Stads handlingsprogram för 
säkerhet 2019-2022 vilken beskriver handlingsprogrammets utgångspunkter, ger 
fördjupade beskrivningar och är tänkt att placera inriktningarna i ett sammanhang. 
Bilagan är delegerad till stadsdirektören att fastställa. 

Handlingsprogrammet kommer i praktiken att avse 2021–2022, men ska även utgöra 
grund för nästkommande mandatperiod. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Miljö- och konsumentnämnden tycker att programmet är tydligt i inledningen där 
centrala begrepp inom området definieras. 

Dock så finns det upprepningar av text i handlingsprogrammet och i bilagan, vilket 
gör att det inte blir tydligt vad som är huvuddokumentet och vad som är bilagan med 
fördjupande text. Bilagan med sina fördjupningsdelar skapar ökad förståelse och ger 
mer information, men det är svårt att få en överblick då det krävs läsning i två olika 
dokument. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att de båda dokumenten ses över med 
avseende på ovanstående så att texter och rubriker är synkade i de båda dokumenten, 
samt att alla områden har en fördjupande del i bilagan. 

Vidare önskar Miljö- och konsumentnämnden att det tydligt kommuniceras vad 
respektive förvaltning/bolags uppdrag är i handlingsplanen, till exempel vad gäller 
Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser, Kontinuerligt ta fram verksamhetsvisa 
risk- och sårbarhetsanalyser samt Verksamhetsvisa kontinuitetsplaner. 

Konsekvensbedömning  
De värden som ska skyddas och som utgår från målen formulerade av riksdagen och 
regeringen faller in under de tre hållbarhetsdimensionerna, bland annat: 

- Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en händelse.   
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- Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur-
och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. 

- Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet  
av produktion av varor och tjänster.  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Handlingsprogram Säkerhet 2019-2022, 2021-09-16 
Bilaga – Handlingsprogram Säkerhet 2019-2022, 2021-09-16 

Beslutet  expedieras till  
Kommunstyrelsen 



  
 

 Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 
Handlingsprogram 

för Säkerhet
 2019–2022 



 

 
  

Borås Stads 
styrdokument 

Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 

Diarienummer: 2021–00549 
Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2021-XX-XX 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet uppdaterar bilaga 
Dokumentet gäller för: Borås Stads nämnder, bolag och Räddningstjänst 
Dokumentet gäller till och med: 2022 
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Om Handlingsprogram Säkerhet 
Av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) framgår att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska beslutas i Kommunfullmäktige 
och ska ange en strategisk inriktning för arbetet. Styrdokumentet ska enligt överenskommelsen 
innehålla följande: 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 
ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att ta ett helhetsgrepp om 
säkerhetsarbetet och samordna olika typer av säkerhetsarbete. Borås Stad arbetar med säkerheten 
för kommuninvånarna samt Borås Stads verksamheter och personal ur flera olika perspektiv. 
Handlingsprogrammet för mandatperioden 2019–2022 möter det grundläggande kravet på 
styrdokument för krisberedskap, men det tar samtidigt även höjd för det bredare området 
Säkerhet utifrån Kommunstyrelsens uppdrag i Borås Stad. 

Handlingsprogrammet består av en övergripande del som omfattar det samlade området 
Säkerhet, samt två delprogram för Beredskap respektive Internt skydd. 

Handlingsprogrammet ska omfatta mandatperioden. Då programmet fastställs 2021 kommer 
inriktningarna i praktiken att avse 2021–2022. Handlingsprogrammet ska även utgöra grund 
för nästkommande mandatperiod, efter erforderliga revideringar. 

Handlingsprogrammet kompletteras med ”Bilaga till Borås Stads handlingsprogram för säkerhet, 
2019–2022”. Dokumentet beskriver utgångspunkter för Kommunstyrelsens arbete och ger en 
mer utförlig beskrivning av förutsättningarna, samt sätter inriktningarna i Handlingsprogrammet 
i ett sammanhang. Bilagan delegeras att fastställas av Stadsdirektör. 
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Centrala begrepp och Relaterade dokument 
Nedan definieras särskilt centrala begrepp. 

• Extraordinär händelse, avser en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 
Lag (2006:544) Om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

• Samhällsstörning, saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära 
en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner, händelsen medför dels ett tillstånd som inte 
kan hanteras med normala resurser och organisation, händelsen är även utanför det 
vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer, samt 
medför ett ökat behov av samordning. 

• Säkerhet, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens övergripande uppdrag 
inom området, och omfattar delområde Internt skydd och delområde Beredskap. 

• Delområde Internt skydd, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens 
uppdrag inom 

¡ Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

¡ Teknisk säkerhet 

¡ Hot och våld 

¡ Försäkringsfrågor 

¡ Bevakningsrelaterade tjänster 

• Delområde Beredskap, avser i Handlingsprogrammet Kommunstyrelsens uppdrag 
inom: 

¡ Krisberedskap 

¡ Civilt försvar 

¡ Säkerhetsskydd 

¡ Evenemangssäkerhet 

Relaterade dokument med särskild vikt för Handlingsprogrammet: 

• ”Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, Borås Stad”1, är en viktig grund 
till Handlingsprogrammet. Strategiskt viktiga åtgärder från analysen samlas i 
Handlingsprogrammets olika inriktningar för stadens arbete med säkerhet för 
mandatperioden. 

• ”Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – 
Ledning och information”2 beskriver kommunens organisation för ledning och 
kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

1 Risk- och sårbarhetsanalys, 2019-2022 Borås Stad, Diarienummer 2019–00795 3.2.2.0 
2 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och information, fastställd 19 juni 2019 
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1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet 
Borås Stads arbete med säkerhet ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera 
oönskade störningar. Utgångspunkten i arbetet är samhällets skyddsvärden3 enligt följande: 

• Människors liv och hälsa 

• Samhällets funktionalitet 

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Miljö och ekonomiska värden 

• Nationell suveränitet 

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal: 

• Internt skydd 

En utgångspunkt för Handlingsprogrammets strategiska inriktningar är de identifierade 
brister och behov av åtgärder som Risk- och sårbarhetsanalysen påvisat för innevarande 
mandatperiod. Åtgärderna från Risk- och sårbarhetsanalysen har även synergier med fler 
utvecklingsområden som identifierats inom Säkerhetsområdet. Samlat utgör detta underlag 
till de strategiska inriktningar som föreslås i Handlingsprogrammet. Detaljerade beskrivningar 
över hur inriktningarna ska genomföras kommer inte redovisas i detta handlingsprogram. 

Risk- och sårbarhetsanalysen visade ett behov av att säkerställa att arbetet inom säkerhetsområdet 
får ett tydligt genomslag i hela verksamheten. Det är därför en viktig del i de åtgärder som 
behöver vara i fokus för resterande delen av mandatperioden. 

Arbetet med delområde Internt skydd omfattar: 

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

• Teknisk säkerhet 

• Hot och våld 

• Försäkringsfrågor 

• Bevakningsrelaterade tjänster 

Arbetet med delområde Beredskap omfattar: 

• Krisberedskap 

• Civilt försvar 

• Säkerhetsskydd 

• Evenemangssäkerhet 

Utöver Handlingsprogrammets mer övergripande strategiska inriktningar fortsätter arbetet 
parallellt inom Kommunstyrelsens olika uppdrag med säkerhetsfrågor. Borås Stad bedöms generellt 
sätt ligga väl till i att uppfylla de åtaganden som regelverket ställer inom t.ex. krisberedskapen. 

3 Värden formulerade av regering och riksdag som ska skyddas i arbetet med samhällsskydd och beredskap. (www.msb.se) 
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2 Styrning av säkerhetsarbetet 
Kommunen ska genom sin styrning av förvaltningar, bolag och kommunalförbund säkerställa 
att arbetet får genomslag i hela verksamheten, samt se till att personalen är utbildad och övad 
för sin uppgift. 

Borås Stad följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps framtagna principer vid 
hantering av samhällskriser och extraordinära händelser: 

• Ansvarsprincipen, Den som har ett ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret 
inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och 
krishanteringsförmåga. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att 
samverka med andra. 

• Närhetsprincipen, Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Med detta 
avses att den ledningsnivå eller instans som närmast berörs av det akuta krisförloppet 
normalt ska svara för ledningen av de åtgärder som erfordras för att man ska kunna 
hantera krisen på ett effektivt sätt. 

• Likhetsprincipen, Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som 
möjligt överensstämma i fred, kris och krig. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna uppgifter inom säkerhetsområdet. 
Arbetet ska skapa strategiska och taktiska förutsättningar samt agera stödjande och lärande 
i syfte att säkerställa ett väl fungerande säkerhetsarbete. Ansvaret för att vidta de åtgärder 
som krävs i såväl det förberedande skedet, som under och efter en samhällsstörning, åligger 
Borås Stads verksamheter. 

2.1 Roller och ansvar 
Roller och ansvar inom säkerhetsområdet i Borås Stad har sin grund i lagstiftning och annat 
regelverk, samt de dokument som kommunen själv har antagit och som styr arbetet. Följande 
beskrivningar utgår från Borås Stads reglementen, instruktioner och andra styrande dokument. 
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Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och 
beslutar således om inriktningarna i detta Handlingsprogram för Säkerhet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret i Borås Stad för att arbetet inom säkerhetsområdet 
drivs framåt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar arbetet. 

Stadsdirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisberedskap i kommunen. 
Stadsdirektören ska, i syfte att minska sårbarheten i verksamheten, tillse att det finns en 
organisation som har god förmåga att hantera krissituationer i fred samt därigenom uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. I ansvaret ingår att säkerställa att kommunen har 
nödvändiga styrdokument eller liknande avseende säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet, 
krishantering, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete. 

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Av planen framgår stadsdirektörens roll 
och vad uppdraget avser. 

Nämnderna förväntas tillse att förvaltningarna deltar i det samlade säkerhetsarbete som 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad framgår att nämndernas verksamhet ska samordnas med 
stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta 
gäller särskilt i samband med samhällsstörningar eller extraordinära händelser i kommunen, 
men gäller även i ett förberedande och förebyggande skede samt omfattar hela området säkerhet. 

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av 
en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för hanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Kommunala bolag förväntas delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd 
som Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av det gemensamma ägardirektivet för 
Borås Stads Bolag framgår att bolagen ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är 
möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt under samhällsstörningar 
eller extraordinära händelser i kommunen, men gäller även i ett förberedande och förebyggande 
skede. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ska stödja Borås Stad i arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. 

Följande dokument ska revideras för att ge en tydlighet i ansvar och roller, samt ge förutsättningar 
för Säkerhetsområdet att få genomslag i hela verksamheten. 

Styrande dokument Åtgärd 

Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad 

Justeras till att tydligare beskriva ansvar enligt kraven i kap 2.2 

Gemensamt ägardirektiv för 
Borås Stads bolag 

Justeras till att tydligare beskriva ansvar enligt kraven i kap 2.2 

Instruktion för Stadsdirektör Tydliggör vilka uppdrag Stadsdirektör ska ha inom området 
säkerhet. Styrning 
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2.2 Styrning 

MÅL: Arbetet med säkerhet får genomslag i Borås Stads verksmaheter. 

En kontinuerlig och strukturerad informationsdelning är en viktig förutsättning för Kommun-
styrelsens ansvar att driva arbetet med kommunövergripande säkerhetsfrågor framåt. Därutöver 
behöver Borås Stads verksamheter få ta del av en samordnad och kontinuerlig information 
inom säkerhetsområdet. På så vis ökar förutsättningarna för att rätt aktiviteter kan planeras 
i verksamheterna och att de genomföras på ett enhetligt sätt. 

Kommunstyrelsen stödjer Borås Stads verksamheter med utvecklingsfrågor. Det är ett 
utvecklingsarbete som sker löpande mot förvaltningarna. För att skapa förutsättningar för 
att arbetet inom säkerhetsområdet ska få genomslag i hela verksamheten finns ett behov av 
att strukturera arbetssättet mot verksamheterna, och tydligare inkludera ett uppföljande 
perspektiv. Därför behöver en struktur för utveckling och uppföljning etableras. ”Bilaga till 
Borås Stads handlingsprogram för säkerhet, 2019–2022” beskriver hur Kommunstyrelsen 
kan forma en sådan struktur. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska: 

• etablera former för övergripande, kontinuerlig information inom säkerhets-
området till berörda mottagare inom Borås Stad. 

• etablera en struktur för uppföljning och utveckling gällande säkerhetsfrågor. 

2021 

2.3 Robust Organisation 

MÅL: En robust organisation med säkerställd kapacitet att operativt stödja och försörja Borås 
Stads verksamheter med nödvändiga förmågor och resurser under en samhällsstörning och 
under höjd beredskap 

Borås Stad behöver utveckla sin förmåga att hantera kriser när de uppstår, genom att säkerställa 
ett operativt stöd till såväl stadens egna verksamheter som till övriga aktörer inom det geografiska 
områdesansvaret. För att säkerställa krishanteringsförmågan i fredstid och höjd beredskap 
måste viktiga operativa förmågor och resurser finnas i egen regi. Många av de viktiga förmågor 
och resurser som behövs för att försörja Borås Stads verksamheter läggs idag ut på entreprenad. 
Det omfattar även kritiska leveranser vid en samhällsstörning och under höjd beredskap. Det 
är svårare att säkerställa tillgängligheten av resurser och förmågor på entreprenad, som kan 
tvingas till prioriteringar mellan olika huvudmän under en samhällsstörning. Det finns ett 
behov av att trygga försörjningen av dessa kritiska leveranser för att säkerställa långsiktighet 
och kontinuitet. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska: 

• genomföra en översyn av hur Borås Stad kan bibehålla och utveckla kritiska 
förmågor och resurser som krävs för hantering av händelser vid en samhälls-
störning och under höjd beredskap. 

2021 
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3 Delprogram Internt Skydd 
Kommunens arbete med internt skydd syftar till att: 

• säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och 
egendomsförluster som möjligt, 

• arbeta för färre oönskade händelser, och minska konsekvenserna av sådana händelser, 

• förebygga eller minimera skador på och störningar i kommunens verksamheter, 

• bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, brukare och besökare, 

• bedriva ett systematiskt arbete, utgå från tillämpliga lagar och regelverk samt från 
kommunens riskanalyser. 

Följande strategiska inriktning gäller för åren 2021–2022. 

3.1 Utbildning och Övning 

MÅL: Förvaltningsledningar i Borås stad har den utbildning och övning som behövs för att de 
ska kunna lösa sina uppdrag kring hot och våld samt systematiskt brandskyddsarbete. 

Kommunstyrelsen agerar stödjande och lärande genom att bland annat erbjuda förvaltningsled-
ningar utbildningar inom hot och våld, samt systematiskt brandskyddsarbete. Det åligger 
varje förvaltnings att i sin tur säkerställa så att berörd personal är utbildad och övad. 

Säkerhetssamordnare med ansvar för Borås Stads förvaltningar har genom sitt arbete identifierat 
ett behov av kontinuerlig utbildning inom dessa områden. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en övad och utbildad personal i 
Borås Stad genom att erbjuda berörda förvaltningsledningar utbildning i: 

• Systematiskt brandskyddsarbete 

• Hot och våld 

2022 
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4 Delprogram beredskap 
Kommunens arbete med beredskap syftar bland annat till att: 

• ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att 
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra 
effekterna av samhällsstörningar och extraordinär händelser. 

• ha en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna 
hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter. 

• bedriva ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete som utgår från 
tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 
säkerhetsskyddsanalys etc. 

Följande strategiska inriktningar gäller för åren 2021–2022. 

4.1 Särskilda förväntningar inom Krisberedskap 
Handlingsprogrammet ska tydliggöra vilka krav som ställs på verksamheternas arbete med 
krisberedskap. Förvaltningar, bolag och kommunalförbund inom Borås Stad förväntas: 

• delta i kommunens övergripande RSA-arbete, 

• vid anmodan delta i olika typer av kommunövergripande planering, 

• vid anmodan delta i kommunövergripande övningar, 

• vid anmodan delta i regional utbildnings- och övningsverksamhet, 

• rapportera vid förestående eller inträffad händelse, 

• vid behov delta i den centrala krisledningsorganisationen vid inträffad händelse, 

• utvärdera efter inträffad händelse eller åtgärdsplan efter övning, 

• tillse att det finns en beredskapsfunktion med viss tillgänglighet när så krävs, 

• kontinuerligt bedriva självständigt arbete med till exempel risk- och 
sårbarhetsanalys, planering, utbildning och övning 

• bedriva självständigt arbete med kontinuitetshantering, 

• årligen rapportera arbetet, till exempel av genomförda åtgärder. 

4.2 Samverkan kring Höga flöden och Översvämningar 

MÅL: Etablerad samverkan kring höga flöden och översvämningar, som inkluderar 
Kommunstyrelsens uppdrag. 

Borås Stad är med anledning av närheten till Viskan ett av de elva områden längs vattendrag 
som identifieras ha betydande översvämningsrisk av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Av risk- och sårbarhetsanalysen framgår att arbetet som sker utifrån kommunstyrelsens 
uppdrag tydligare behöver inkludera översvämningsrisker. I detta arbete bör det även tas höjd 
för andra klimatanpassningsaspekter. 

Det finns ett väl fungerande mer operativt arbete kring höga flöden och översvämningar i Borås 
Stad. Genom en samverkan kring dessa frågor kan synergieffekter uppnås. Med anledning 
av det ska Kommunstyrelsen under mandatperioden initiera samverkan, i syfte att uppnå 
samordning med nämnder och styrelser som har angränsande uppdrag. 
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Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska initiera samverkan för att uppnå synergieffekter och 
samordning med nämnder och styrelser som har angränsande uppdrag vid över-
svämningar och höga flöden. 

2022 

4.3 Utbildning och Övning 

MÅL: Förvaltnings- och bolagsledningar, samt förtroendevalda med uppdrag i krislednings-
nämnden och/eller Kommunstyrelsen har den utbildning och övning som behövs för att de ska 
kunna lösa sina uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar, samt vid höjd 
beredskap. 

Utbildning och övning ger Borås Stad förutsättningar att öka sin förmåga att hantera störningar. 
Genom dessa insatser kan förmågan både prövas och utvecklas. En kontinuerlig och systematisk 
utbildnings- och övningsverksamhet är viktig för att kunna utveckla organisationens kunskap 
och förmåga samt att kunna samverka med andra. För krisberedskapsområdet formuleras 
detta i lag. 

Kommunstyrelsen ska ge förvaltnings- och bolagsledning samt ledamöter i krisledningsnämnden 
förutsättningar för sitt uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar, samt vid 
höjd beredskap. För höjd beredskap ska även Kommunstyrelsen ha erforderlig utbildning. 
Det åligger varje förvaltnings- och bolagsledning att i sin tur säkerställa så att berörd personal 
är utbildad och övad. 

Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod påvisade ett behov av att det 
genomförs utbildningar och övningar enligt de olika scenarier som hanterades i analysen, i 
syfte att öka förmågan vid en inträffad händelse. Genom att öva och utbilda enligt Borås Stads 
plan för extraordinära händelser och samhällsstörningar ökar tryggheten i organisationen 
kring hur styrning och ledning går till i samband med en samhällsstörning. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en övad och utbildad personal 
i Borås Stad genom att erbjuda förvaltnings- och bolagsledningar samt ledamö-
ter i krisledningsnämnden den utbildning och övning som behövs för att de ska 
kunna lösa sina uppdrag vid extraordinära händelser och samhällsstörningar. 
För höjd beredskap ska även Kommunstyrelsen ha erforderlig utbildning. 

2022 

4.4 Risk- och Sårbarhetsanalys 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara ett verktyg i en kontinuerlig process i Borås Stad. 
Rapporteringen ger en nulägesbild och en övergripande temperaturmätare kring kommunens 
risker och sårbarheter, samt identifierade behov av åtgärder. Genom processen skapas ett 
tydligt samband mellan identifierade risker, sårbarheter och slutligen behov av åtgärder för 
att öka förmågan. Processen bygger på ett aktivt deltagande från Borås Stads förvaltningar, 
identifierade bolag samt räddningstjänsten. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och 
driva processen, samt sammanställa den kommunövergripande rapporteringen. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Borås Stads process för risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskaps tankemodell.4 

4.5 Geografiskt Områdesansvar 

MÅL: En etablerad samverkan med relevanta aktörer inom det geografiska området för ett 
aktörsgemensamt agerande såväl under en extraordinär händelse eller samhällsstörning, som i 
ett förebyggande och förberedande. 

Borås Stad ingår i en samverkanskonstellation med kommunerna i Sjuhäradsnätverket. Nät-
verket har i huvudsak arbetat inom ramen för krisberedskapsområdet för att samverka och 
stödja varandra genom planeringsarbetet i det förberedande skedet. Det finns emellertid även 
förutsättningar för samverkan under en faktisk händelse. Nätverket har därutöver påbörjat 
en samverkan kring det civila försvaret som kommer intensifieras under återstående delen av 
mandatperioden. Borås Stad deltar aktivt i detta arbete. 

Risk- och sårbarhetsanalysen för innevarande mandatperiod påvisade ett behov av att utveckla 
samverkan med andra samhällsviktiga verksamheter inom det geografiska området. Genom 
fördjupad samverkan med berörda aktörer såsom Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen 
eller samhällsviktiga företag skapas förutsättningar för gemensamma riskbilder, och ytterligare 
utveckla särskilda förmågor såsom samlad lägesbild eller samlad information till allmänheten. 

Samverkan behöver omfatta såväl samordning i det planerande och förberedande skedet, som 
samordning av olika aktörers åtgärder under en händelse. En åtgärd som lyftes i risk- och 
sårbarhetsanalysen var behovet av att upprätta en lokal inriktning- och samordningsfunktion. 
Den syftar till att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det 
lokala geografiska områdesansvaret och består av en grupp representanter för olika aktörer som 
har till uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av 
åtgärder. Funktionen ska prioritera åtgärder och resurser till de mest angelägna hjälpbehoven.. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska etablera en lokal inriktnings- och samordningsfunktion 
med relevanta aktörer inom det geografiska området som ska kunna agera under 
en extraordinär händelse eller samhällsstörning. 

Det ska även utredas hur funktionen kan användas för aktörsgemensam plane-
ring i det förebyggande och förberedande skedet. 

2022 

4Handbok i Kommunal krisberedskap – 1. Övergripande processer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Publikationsnummer: 

MSB1575 - maj 2020 
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4.6 Befolkningsskydd 

MÅL: Skapa förutsättningar för samverkan enligt befolkningsskyddet. 

Det finns ett behov av att Borås Stad sätter ramarna för det kommunala arbetet med 
befolkningsskyddet. Detta är ett arbete som redan pågår nationellt för att stärka Sveriges 
förmåga att hantera kriser och krig. Befolkningsskyddet handlar om att skydda och rädda 
civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. För kommunens del behöver 
man samverka med relevanta aktörer i syfte att identifiera sårbarheter, samt vad som behövs 
för att stärka förmågan. Befolkningsskyddet är även identifierat som en viktig utgångspunkt 
för arbetet med det civila försvaret. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att detta arbete behöver göras utifrån 
en gemensam inriktning mellan många aktörer i samhället och kommer att kräva många och 
stora åtgärder under lång tid. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska under mandatperioden identifiera viktiga förmågor inom 
ramen för befolkningsskyddet. Man ska också etablera ett samarbete med rele-
vanta aktörer i syfte att säkerställa att förmågorna finns vid behov. 

2022 

4.7 Planeringsunderlag 
Handlingsprogrammet ska enligt kraven innehålla vilken planering som kommunen ska ta 
fram eller uppdatera under mandatperioden. 

När detta Handlingsprogram antas har halva mandatperioden passerat. Arbetet med att ta 
fram planeringsunderlag pågår kontinuerligt och flertalet dokument är därför redan fastställda, 
medan andra är under framtagande. Följande är en beskrivning kring status på arbetet med 
att ta fram planeringsunderlagen. Eventuella tillägg eller förändringar kommer att ske till 
nästa mandatperiod. 
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Krav Dokumenttyp i 
Borås Stad 

Ansvarig instans Status 

Styrdokument 
Krisberedskap 

Handlingsprogram 
Säkerhet 2019–2022 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för krisled-
ningsnämnd 

Reglemente för krisled-
ningsnämnd 

Kommunfullmäktige Fastställd 

Instruktion för 
Stadsdirektören avseende 
krisberedskap 

Instruktion för 
Stadsdirektören avseende 
krisberedskap 

Kommunstyrelsen Revideras 

Risk- och sårbarhets-
analys 

Risk- och sårbarhets-
analys 

Stadsdirektör 

(från och med 
mandatperioden 
2023–2026) 

Fastställd 
2019–2022 

Verksamhetsvisa Risk- 
och sårbarhetsanalyser 
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Bilaga till Borås Stads handlingsprogram för säkerhet, 
2019–2022 

Krisberedskap handlar dels om att förebygga störningar i sin verksamhet, dels om att kunna 
hantera händelser som ändå inträffar. Krisberedskapsarbetet berör hela den kommunala koncernen, 
från fullmäktige, styrelsen och nämnderna till kommunala bolag och kommunalförbund. 

Kommunernas uppgifter inom krisberedskapen utgår från lagen (2006:544) och förordningen 
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH). Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär 
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4. I ”Överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap 2019–2022” mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskrivs uppgifter, den ersättning kommunerna 
får för att utföra uppgifterna, och statens stöd för arbetet med krisberedskap under perioden. 

Av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) framgår att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska beslutas i Kommunfullmäktige 
och ska ange en strategisk inriktning för arbetet.  Borås Stad möter kravet på Styrdokument 
genom ”Borås Stads Handlingsprogram för Säkerhet 2019–2022”. ”Bilaga till Borås Stads 
handlingsprogram för säkerhet, 2019 –2022” beskriver Handlingsprogrammets utgångspunkter 
och ger fördjupade beskrivningar, samt placerar inriktningarna i ett sammanhang. 
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1 Mål och inriktning för säkerhetsarbetet 

1.1 Utgångspunkter 
Borås Stads arbete ska öka stadens förmåga att förebygga, motstå och hantera oönskade 
störningar. Utgångspunkten för arbetet med krisberedskap ska bidra till såväl individens som 
samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från målen formulerade 
av riksdagen och regeringen: 

• Människors liv och hälsa. Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt 
eller indirekt av en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som 
hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig 
utomlands. Människor i andra länder som inte är svenska medborgare eller som inte 
har Sverige som hemvist omfattas i vissa fall. 

• Samhällets funktionalitet. Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller 
indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för 
människor, företag och andra organisationer. 

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Människors tilltro 
till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det 
politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption 
och rättsövergrepp 

• Miljö och ekonomiska värden. Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, 
biologisk mångfald, värdefulla natur och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form 
av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och 
fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster. 

• Nationell suveränitet. Kontroll över nationens territorium och över de 
politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med 
förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna 
värna övriga värden. 

Därutöver tillkommer Borås Stads interna skydd av verksamheter och personal: 

• Internt skydd. Kommunens arbete med internt skydd syftar till att förbygga och 
förhindra störningar och konflikter så att kommunens uppdrag kan genomföras 
med minimal nivå av störningar och avbrott. Arbetet syftar även till att skapa och 
bibehålla en god organisation med en stark hanteringsförmåga när väl situationer 
uppstår där tryggheten för anställda, brukare och egendom hotas. 
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1.2 Säkerhet 
Det finns ingen enhetlig definition kring vad som ingår i begreppet Säkerhet och är upp till 
varje kommun att utifrån sina förutsättningar bedöma vilka områden som bör samordnas. 
Handlingsprogrammet Säkerhet 2019-2022 utgår från Kommunstyrelsens uppdrag inom 
Säkerhetsområdet. 

1.2.1 Internt skydd 

Kommunstyrelsen arbetar för ett systematiskt säkerhetsarbete i alla kommunens verksamheter. 
Syftet är att förebygga och undvika olyckor och incidenter, öka förmågan att kunna hantera 
incidenter och händelser, samt lära av och vidta åtgärder efter inträffad händelse. Kommunstyrelsen 
ska kontinuerligt följa upp och utveckla arbetet med internt skydd. 

Arbetet med Internt skydd omfattar: 

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

• Teknisk säkerhet 

• Hot och våld 

• Försäkringsfrågor 

• Bevakningsrelaterade tjänster 

1.2.2 Beredskap 

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera samhällskriser och krig. Grunden för samhällets krisberedskap finns i 
kommunerna. Borås Stad driver många verksamheter som måste fungera även under samhällskriser. 
Det kan till exempel vara skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning. 

Det finns många verksamheter utanför kommunens organisation som är viktiga för 
krisberedskapen. Det kan vara myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund 
och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett 
fungerade samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår. 

Borås Stads krisberedskap ska öka förmågan att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar 
och extraordinära händelser. 

Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett större 
behov av att arbeta med säkerhetsskydd. Borås Stad har valt att inkludera även civilt försvar 
och säkerhetsskydd i Handlingsprogrammet. 

Arbetet med beredskap omfattar: 

• Krisberedskap 

• Civilt försvar 

• Säkerhetsskydd 

• Evenemangssäkerhet 
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2 Styrning av säkerhetsarbetet 

2.1 Fördjupning – roller och ansvar 
Roller och ansvar inom säkerhetsområdet i Borås Stad har sin grund i lagstiftning och annat 
regelverk, samt de dokument som kommunen själv har antagit och som styr arbetet. Följande 
beskrivningar utgår från Borås Stads reglementen, instruktioner och andra styrande dokument 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och 
beslutar således om inriktningarna i Handlingsprogrammet för Säkerhet. 

Fullmäktige beslutar också om kommunens budget som kan innehålla åtgärder för att öka 
krisberedskapsförmågan. 

Varje ny mandatperiod ska fullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive 
krisledningsnämndens reglemente. Fullmäktige utser även ledamöter och ersättare till 
krisledningsnämnden. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret i Borås Stad för att arbetet inom säkerhets-
området drivs framåt. Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar arbetet. 

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur Stadsdirektören ska leda förvaltningen 
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa Stadsdirektören övriga uppgifter 
(7 kap. 2 § kommunallagen). I denna instruktion bör styrelsen ta ställning till vilken roll 
som Stadsdirektören ska ha avseende kommunens arbete med krisberedskap. Rollen kan både 
avse det förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning. Stadsdirektören 
behöver inte nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 

Stadsdirektören ansvarar för att det finns en ändamålsenlig krisberedskap i kommunen. 
Stadsdirektören ska, i syfte att minska sårbarheten i verksamheten, tillse att det finns en 
organisation som har god förmåga att hantera krissituationer i fred samt därigenom uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. I ansvaret ingår att säkerställa att kommunen har 
nödvändiga styrdokument eller liknande avseende säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet, 
krishantering, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete. 
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Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Av planen framgår stadsdirektörens roll 
och vad uppdraget avser. 

Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022” ska kommunens 
plan för hantering av extraordinära händelser respektive utbildnings och övningsplanen som 
lägst beslutas av Stadsdirektören. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, agerar stödjande och 
lärande samt skapar strategiska och taktiska förutsättningar för ett väl fungerande säkerhetsarbete. 
Arbetet sker genom ett nära samarbete och samverkan med berörda verksamheter, inom ramen 
för ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete. 

Alla kommuner är skyldiga att ha en funktion med erforderlig kompetens för samordning 
av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. Kommunen väljer själv hur arbetet ska 
samordnas för att utföra krisberedskapsuppgifterna. 

Nämnderna förväntas tillse att förvaltningarna deltar i det samlade säkerhetsarbete som 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad framgår att nämndernas verksamhet ska samordnas med 
stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta 
gäller särskilt i samband med samhällsstörningar eller extraordinära händelser i kommunen, 
men gäller även i ett förberedande och förebyggande skede samt omfattar hela området säkerhet. 

Nämnderna (förvaltningen) omfattas bland annat av styrdokumentet för kommunens arbete 
med krisberedskap under mandatperioden liksom nämndens reglemente. 

Vid extraordinära händelser får kommunens nämnder, med undantag av krisledningsnämnden, 
ingen annan roll. Nämnderna har samma ansvar som till vardags och ansvaret framgår av 
nämndens reglemente. 

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av 
en extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för hanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Kommunala bolag förväntas delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd 
som Kommunstyrelsen leder, samordnar och inriktar. Av det gemensamma ägardirektivet för 
Borås Stads Bolag framgår att bolagen ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är 
möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt under samhällsstörningar 
eller extraordinära händelser i kommunen, men gäller även i ett förberedande och förebyggande 
skede. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ska stödja Borås Stad i arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. 
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2.2 Styrning 
Borås Stad ska genom sin styrning säkerställa att arbetet med Säkerhet får genomslag i hela 
verksamheten. Kommunstyrelsens ledningsfunktion skapar förutsättningar för verksamheternas 
arbete genom att stödja dem att vidta rätt åtgärder och ge möjligheter för att arbetet ska kunna 
ske på ett så enhetligt sätt som möjligt. Ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs åligger 
Borås Stads verksamheter. 

Borås Stad ska under mandatperioden arbeta för att: 

MÅL: Arbetet med säkerhet får genomslag i Borås Stads verksmaheter. 

Inriktning Genomfört 

Kommunstyrelsen ska: 

• etablera former för övergripande, kontinuerlig information inom säkerhets-
området till berörda mottagare inom Borås Stad. 

• etablera en struktur för uppföljning och utveckling gällande säkerhetsfrågor. 

2021 

2.2.1 Fördjupning – Informationsdelning 

Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet, så 
kallad uppsiktsplikt. Syftet med Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att 
kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens 
styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Stadsledningskansliets 
uppföljning av säkerhetsarbetet är en viktig del av styrningen. En kontinuerlig och strukturerad 
informationsdelning från Stadsledningskansliet till Kommunstyrelsen är en viktig förutsättning för 
att kunna leva upp till uppsiktsplikten. Men det är också en förutsättning för att Kommunstyrelsen 
ska kunna ta det övergripande ansvaret för att arbetet med säkerhet drivs framåt. I dagsläget 
sker en nära och god dialog mellan Stadsledningskansliet och Kommunstyrelsen. Dialogen kan 
dock med fördel struktureras och formaliseras genom till exempel regelbundna informations-
eller redovisningstillfällen. 

Utöver Kommunstyrelsen behöver Borås Stads verksamheter ta del av en samordnad information 
inom säkerhetsområdet. På så vis ökar förutsättningarna för att rätt aktiviteter kan planeras 
och genomföras på ett enhetligt sätt. 

2.2.2 Fördjupning – Uppföljning och Utveckling 

Kommunstyrelsen huvudsakliga fokus är i dagsläget att stödja Borås Stads verksamheter 
med utvecklingsfrågor. Utvecklingsarbetet sker löpande mot förvaltningarna. För att skapa 
förutsättningar för att arbetet inom säkerhetsområdet ska få genomslag i hela verksamheten 
finns ett behov av att strukturera arbetssättet mot verksamheterna, och tydligare inkludera ett 
uppföljande perspektiv. Därför behöver en struktur för utveckling och uppföljning etableras. 

Genom olika uppföljningsverktyg kan verksamheternas arbete följas upp. Det kan till exempel 
röra sig om digitala redovisningar och uppföljningsbesök. Det kontinuerliga utvecklingsarbete 
som sker idag ska fortsätta i strukturerad form. Därutöver ska en slutrapport per nämnd 
tas fram, som en del i det strukturerade arbetssättet för uppföljning och utveckling inom 
säkerhetsområdet. Redovisningen ska beskriva verksamheternas status på arbetet och beskriva 
de utvecklingsbehov som identifierats. 
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Redovisningen kan bli ett underlag till flera intressenter. Kommunstyrelsen får tydligare 
förutsättningar för sin uppsiktsplikt och att övergripande ansvara för att driva området framåt. 
Stadsledningskansliet får ett tydligare underlag att planera stödinsatser och får förutsättningar 
ta ett helhetsgrepp kring hela staden. Verksamheterna får förutsättningar för att tydligare 
planera de insatser som krävs utifrån de utvecklingsbehov som redovisas i slutrapporten. 

Nedan visas en modell för hur arbetet skulle kunna utformas. 

3 Delprogram beredskap 
Kommunens arbete med beredskap syftar bland annat till att: 

• ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att 
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra 
effekterna av samhällsstörningar och extraordinär händelser. 

• ha en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna 
hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter. 

• bedriva ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete som utgår från 
tillämpliga lagar och regelverk samt från kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 
säkerhetsskyddsanalys etc. 

3.1 Risk- och Sårbarhetsanalys 

3.1.1 Utgångspunkter 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, 
minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå, och hantera 
kriser och extraordinära händelser. 

10 Borås Stad  | Bilaga till Borås Stads Handlingsprogram för Säkerhet, 2019-2022 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Samtliga kommuner ska ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk-
och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen. Genom inrapporteringen till Länsstyrelserna bidrar 
kommunens RSA till att ge en samlad riskbild för hela samhället. Syftet med att genomföra 
en risk- och sårbarhetsanalys är även att: 

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten, 

• ge underlag för samhällsplaneringen. 

3.1.2 Fördjupning – Risk- och Sårbarhetsanalys 

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd 
av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. För att riskhanteringen inte ska bli 
en isolerad fråga krävs att det finns en förankring i Borås Stads olika verksamheter. Frågor 
och bedömningar som handlar om risker, sårbarheter och behov av åtgärder ska göras av den 
som känner verksamheten bäst. Processen bygger på ett aktivt deltagande från Borås Stads 
förvaltningar, identifierade bolag samt räddningstjänsten. Förvaltningar och bolag ansvarar för 
att underlag finns framtaget, och hålls reviderat. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna 
och driva processen, samt sammanställa den kommunövergripande rapporteringen. 

Under hösten 2019 gjorde Borås Stad ett omtag av RSA processen och genomförde en workshopserie 
i tre delar. Workshopserien är startskottet till en kontinuerlig process, för att med risk- och 
sårbarhetsanalysen som utgångspunkt stärka kommunens förmåga och minska sårbarheten 
i händelse av extraordinära händelser och samhällsstörningar. 

Rapporteringen ger en nulägesbild och en övergripande temperaturmätare kring kommunens 
risker och sårbarheter, samt identifierade behov av åtgärder. Genom processen skapas ett tydligt 
samband mellan identifierade risker, sårbarheter och slutligen behov av åtgärder för att öka 
förmågan. Erfarenheter från inträffade händelser och lärdomar från övningar är kunskap som 
kontinuerligt ska integreras i processen. 

Rapporteringen ger en kommunövergripande beskrivning, men processen genererar även 
organisationsvisa och mer detaljerade underlag än vad den kommunövergripande rapporteringen 
visar. Underlagen är grunden till fördjupade insatser för att stärka respektive verksamhets 
förmåga. 

Fokus för innevarande mandatperiod har hitintills varit att etablera RSA-processen i kommunens 
egen organisation. Analysen identifierade emellertid samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område och påvisade ett behov av att utveckla en samverkan med denna verksamhet 
och av att utvidga kommunens RSA-process till att även inkludera den. Genom detta skapas 
förutsättningar för att fördjupad samverkan med berörda aktörer såsom Polismyndigheten, 
Västra Götalandsregionen eller samhällsviktiga företag kring gemensamma riskbilder, eller 
utveckla särskilda förmågor såsom en samlad lägesbild eller samlad information till allmänheten. 

Av rapporteringen för mandatperioden 2019-2022 framgår att Borås Stad sammantaget bedöms 
ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. Det finns en 
förberedd plan för hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser 
samt ett planverk för kriskommunikation. Kommunen har en funktion för Tjänsteman i 
Beredskap samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen organisation. 
Handlingsprogrammet beskriver därutöver strategiska inriktningar med utgångspunkt i de 
identifierade brister och behov av åtgärder som Risk- och sårbarhetsanalysen påvisat. 
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Övergripande behövs insatser för att implementera planverken och skapa en trygghet i den 
kommunövergripande styrningen och ledningen. Övning och utbildning är en sådan åtgärd. 
Därutöver har kommunen flera områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller 
bland annat insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och de särskilt utsatta 
områdena i Borås, översvämningsrisken och klimatrelaterade risker, samt hur en utvidgad 
zon för kärnkraftberedskapen skulle påverka Borås Stad. 

3.2 Planeringsunderlag 

3.2.1 Utgångpunkter 

Styrdokumentet ska enligt kraven innehålla vilken planering som kommunen ska ta fram eller 
uppdatera under mandatperioden. Med planering avses här processen att klargöra hur Borås 
Stad ska nå olika typer av mål som anges i regelverket. Planeringen kan sedan dokumenteras 
i till exempel en plan, riktlinje, rutin, och ska följa Borås Stads riktlinjer för Styrdokument. 

När Handlingsprogrammet antas har halva mandatperioden passerat. Arbetet med att ta fram 
planeringsunderlag pågår kontinuerligt och flertalet dokument är därför redan fastställda, 
medan andra är under framtagande. Följande är en beskrivning kring status på arbetet med 
att ta fram planeringsunderlagen enligt delområde krisberedskap, civilt försvar inklusive 
säkerhetsskydd. 

3.2.2 Planering som ska tas fram eller uppdateras under mandatperioden 

Beskrivningarna nedan anger de dokument som redan är fastställda, ska revideras, alternativt 
ska tas fram och fastställas. Utöver dessa, kan det finnas andra dokument som revideras 
utifrån behov. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

2021-3132  2021-09-15 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna  synpunkter  januari-juni  2021  

Förslag  till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
januari-juni 2021 och hanteringen av dessa. 

Sammanfattning  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering  startats  via  ett  formulär  på  webbplatsen  boras.se.  En  
sammanfattning  av  inkomna  synpunkter  ska  minst  två  gånger  om  året  redovisas  till  
ansvarig  nämnd.  

Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 29 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Samtliga avsåg klagomål på fysisk miljö. De inkomna 
synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats 
för framtiden. 

Ärendebeskrivning  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns 
på  webbplatsen  boras.se.  Alla  synpunkter  kan  lämnas  anonymt,  men  om  man  önskar  
återkoppling  behöver  kontaktuppgifter  anges.  Inom  tre  arbetsdagar  ska  en  bekräftelse  
lämnas  på  att  synpunkten  kommit  in  och  vem  som  tar  hand  om  den.  I  de  fall  
återkoppling  önskas  ska  detta  ske  inom  tio  arbetsdagar.  Likaså  ska  ansvarig  
handläggare  meddela  när  en  eventuell  åtgärd  är  gjord.  

En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger per år redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 29 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. 19 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna 
fördelades enligt följande: 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

https://boras.se
https://boras.se
mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

               
           

              
              

          
 
             

 
 

            
    

  Social dimension 
            
         

          
    

  Ekologisk dimension
             

            

  Ekonomisk dimension 
          

           
      

 

  

 

       

Sida 

2(2) 
Datum Dnr 
2021-09-15 2021-3132 

28 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 9 stycken avsåg klagomål på trängsel 
på serveringsställen, 9 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 3 stycken avsåg 
klagomål på rökning, 2 stycken avsåg klagomål på buller, 2 stycken avsåg klagomål på 
djurhållning, 1 styck avsåg klagomål på biltvätt på gatan, 1 styck avsåg klagomål på 
vedeldning samt 1 styck som avsåg klagomål på vilda kaniner. 

1 st till Miljöstrategiska avdelningen - Klagomål - Fysisk miljö som avsåg olovlig 
brygga. 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 

Konsekvensbedömning  

-Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att fånga upp och åtgärda medborgarnas synpunkter, 
fokusera på förbättringsområden och framför allt bidra till nöjda medborgare, 
företagare och organisationer. 

-Karaktären på de allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art 
att de, efter åtgärdande, är förbättringar vad gäller både miljö och hälsa. 

-De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras i förvaltningens ordinarie 
verksamhet, vilket kräver personella och materiella resurser i form av handläggares 
arbetstid, ev. bokning av poolbil etc. 

Agneta  Sander  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 

Bilagor  
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021, 2021-09-15 

Beslutet  expedieras  till  
Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 28 Klagomål 

Miljöstrategiska avdelningen 1 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 29 

   
   

  

  

 
 

 
    

 
  

 

   

      

       

      

      

1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2021, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 
2021 

Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 29 synpunkter till Miljöförvaltningen. Samtliga 
avsåg klagomål på fysisk miljö. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma
kriterier 

Beröm jan-
juni 2021 

Fråga jan-
juni 2021 

Förslag jan-
juni 2021 

Klagomål
jan-juni 

2021 

Totalt jan-
juni 2021 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 29 29 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 0 0 
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Kommungemensamma
kriterier 

Beröm jan-
juni 2021 

Fråga jan-
juni 2021 

Förslag jan-
juni 2021 

Klagomål
jan-juni 

2021 

Totalt jan-
juni 2021 

Totalt 0 0 0 29 29 

  
 

      
      

        
          
 

         

  
 

 

  

      
 

   
     

  

   

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari – 

juni 2021 

29 0 29 

  
    

   
  

       

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

  
       

   

 

Det har under perioden januari-juni 2021 inkommit 29 synpunkter till Miljöförvaltningen. 19 av 
synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna fördelades enligt följande: 

28 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 9 stycken avsåg klagomål på trängsel på 
serveringsställen, 9 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 3 stycken avsåg klagomål på rökning, 2 
stycken avsåg klagomål på buller, 2 stycken avsåg klagomål på djurhållning, 1 styck avsåg klagomål på 
biltvätt på gatan, 1 styck avsåg klagomål på vedeldning samt 1 styck som avsåg klagomål på vilda 
kaniner. 

1 st till Miljöstrategiska avdelningen - Klagomål - Fysisk miljö som avsåg olovlig brygga. 

4 Ständiga förbättringar 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för 
framtiden. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

6 Synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
Datum Dnr  

2021-1852  2021-09-14 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som  inte  ingår i budget  –  tertial  2 2021  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen om Uppdrag som inte ingår  
i budget – tertial 2 2021 till protokollet.  

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden har inga uppdrag  utanför budget  per  augusti 2021.  

Ärendebeskrivning  
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga  
nämnder och bolag ska rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i  
budget  som Kommunfullmäktige  fattat.  Miljö- och konsumentnämnden  arbetar  aktivt  
med eventuella tilldelade  uppdrag.  
 
För perioden maj-aug  2021 har  Miljö- och konsumentnämnden inte några uppdrag att  
redovisa.  
  
 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Niclas  Björkström  
Avdelningschef 

Beslutet  expedieras till  
Kommunstyrelsen  

Miljöförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

2021-3065  2021-09-16 

Linda Gustafsson, 033-35 31 86 
linda.g.gustafsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering  av  Miljöbalkstaxa  

Förslag  till  beslut   

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till revidering av miljöbalkstaxa 
och föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för nämndens 
verksamhet enligt miljöbalken. 

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning   

Taxorna på Miljöbalken är i behov av regelbunden översyn. En mindre översyn har 
genomförts under året där ändringarna beskrivits närmare i denna tjänsteskrivelse. De 
sakområden som Miljöförvaltningen föreslår för miljö- och konsumentnämnden att 
fatta beslut kring är mindre ändringar inom branschområdena: hygienisk verksamhet, 
undervisning, avfall samt avlopp. 

Ärendebeskrivning   

Miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  9  kap  MB  

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363 om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar). I samband med den nya lagen har även en översyn 
gjorts för yrkesmässig hygienisk verksamhet i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Det nya regelverket gäller från den 1 juli 2021 och
omfattas av övergångsbestämmelser. Ändringen rör verksamheter som erbjuder 
yrkesmässigt hygieniska behandlingar som innebär förutom risk för blodsmitta, även 
nu annan smitta. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgats till att även omfatta 
typer av ingrepp där inte enbart blodsmitta föreligger som exempelvis användning av 
rakkniv mot hud, håltagningspistol etc. Dessa har tidigare inte omfattats av 
anmälningsplikten. 

Avgiften för en inkommen anmälan baseras på två timmar. Den täcker dock inte 
nuvarande handläggningstid. Baserat på lagändringen och för att förenkla 
handläggningen som det utökade tillsynsansvaret innebär samt att nuvarande avgift är 

Miljöförvaltningen 
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2021-09-16 2021-3065 

för låg föreslår Miljöförvaltningen att avgiften för anmälan utökas från två timmar till 
tre timmar. 

Se bilaga: 
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 2. 

Kraven inom tillsynsområdet för bassängbad har utökats. Ändringarna i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär ett större fokus på städning och hygien, 
utvidgning av vattenprovtagning för att säkerställa god vattenkvalitet i bassängbad 
samt strängare formulering gällande luftkvalitet på inomhusbad. 

Idag är avgiften för en inkommen anmälan två timmar. Den avgiften täcker inte 
nuvarande handläggningstid. Med anledning av det utökade tillsynsansvaret samt att 
nuvarande avgift är för låg föreslår Miljöförvaltningen att avgiften för anmälan utökas 
från två timmar till fyra timmar. 

Se bilaga:
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 2. 

Vidare föreslår Miljöförvaltningen ett tillägg i taxan för anmälan av ändring av 
verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
och annan smitta samt för bassängbad. I dag behandlas en ändringsanmälan som en
nyanmälan det vill säga att en avgift som baseras på två timmar. Ändringsanmälningar 
är av varierande karaktär och innebär därmed varierande tidsåtgång för handläggning. 
Därmed föreslår Miljöförvaltningen, utifrån likabehandlingsprincip, en timavgift för 
ändringsanmälan för en mer rättvis behandling. 

Se bilaga: 
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 2. 

Verksamheter för undervisning omfattas av anmälningsplikt och behöver anmälas när 
en ny verksamhet startas. För att handläggning av anmälningar samt den bredare 
tillsyn som utförs ska överensstämma med nedlagd tid för handläggning föreslår 
Miljöförvaltningen att avgiften för anmälan utökas från tre timmar till fem timmar. 

Se bilaga: 
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 2. 

Tillsyn genomförs på befintliga små avloppsanordningar med ansluten vattentoalett. 
En avgift för ett tillsynsbesök tas en avgift ut om två timmar. För att tiden ska täcka 
den tillsynstid som genomförs föreslår Miljöförvaltningen att den utökas med en 
timme, vilket innebär att ett tillsynsbesök debiteras tre timmar sammanlagt. 

Se bilaga:
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 3. 
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Avfall  och  producentansvar  15  kap  MB  

I och med de nya lokala avfallsförskrifterna får miljö- och konsumentnämnden utökat 
ansvar att pröva och handlägga ansökningar och anmälningar om undantag från dessa 
förskrifter. 

För hantering av anmälningar om eget omhändertagande av avfall under kommunalt 
ansvar görs bedömningen att ingen avgift ska utgå. Sådana anmälningar som gäller 
kompostering av matavfall är ett nytt ansvarsområde för Miljöförvaltningen (ansvaret 
har tidigare fallit på Borås Energi & Miljö). Sedan de nya avfallsföreskrifterna blev 
gällande tidigare i år har en handfull anmälningar av detta slag hanterats och den 
nedlagda tiden på varje enskild anmälan är låg, men det totala antal sådana 
anmälningar som kommer inkomma framöver är svårt att uppskatta. Gällande 
anmälningar för latrinkompost har detta ansvar funnits hos Miljöförvaltningen sedan 
innan, men antalet anmälningar är väldigt lågt och hanteringstiden är dessutom kort. 

Det har tidigare inte tagits ut någon avgift för hantering av anmälningar av detta slag, 
från Miljöförvaltningen eller Borås Energi & Miljö, men däremot har anmälaren 
kunnat få en lägre kostnad på sitt avfallsabonnemang genom ett förlängt 
hämtningsintervall. Med det nya insamlingssystemet finns det för närvarande ingen 
möjlighet till lägre taxa genom förlängt hämtningsintervall. På detta sätt skulle 
anmälaren med det nya insamlingssystemet gå från en rabatterad kostnad till en 
förhöjd kostnad om en anmälningsavgift infördes. Detta får antas leda till ett ökat 
mörkertal av faktiska anmälningar som inkommer, vilket i sin tur kan leda till en 
förhöjd risk för hälsa och miljön. Därför föreslår Miljöförvaltningen att ingen avgift 
fortsatt ska gälla. 

Miljöförvaltningen får utökat tillsynsansvar gällande prövning av ansökan om 
undantag enligt 2,3 och 5 §§ kap 5 i avfallsföreskrifterna för Borås Stad. Ett exempel 
på undantag kan vara uppehåll i hämtning, förlängt hämtningsintervall, gemensamt 
omhändertagande etc. Därmed föreslår Miljöförvaltningen en timmes avgift för 
prövning av undantag. 

Se bilaga: 
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar, sidan 5. 

Vidare förslår Miljöförvaltningen en korrigering av ett fel i taxan gällande
klassningskod 90.110-1. Ändringen innebär att det övre taket gällande avfallsmängd 
per år tas bort. 

Se bilaga:
Taxebilaga 2 2022. Avgiftsklasser miljöfarlig verksamhet med gulmarkerade ändringar. 

Årsavgifter  för  hälsoskyddsverksamheter  

För att kunna utföra en fullgod och mer utförlig tillsyn har Miljöförvaltningen haft 
som mål att utföra tillsyn vart tredje år på dessa verksamheter. Under de år som gått 
sedan taxan infördes för dessa verksamheter har Miljöförvaltningen identifierat att 
den befintliga avgiften inte täcker det tillsynsbehov som finns. I avgiften ingår bland 
annat framtagande av material, tidsbokning, förberedelser inför tillsynen, besök i 
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verksamheten, efterarbete i form av inspektionskort och eventuella åtgärdskrav samt 
uppföljning. 

En höjning skulle innebära att Miljöförvaltningen kan ge verksamheterna en mer 
fullgod tillsyn och i sig kan leda till mindre risk för boråsarnas hälsa. En höjning av 
taxan medför att Miljöförvaltningen får en högre kostnadstäckning och att 
skattebetalarna inte behöver stå för verksamheternas tillsynstid 

Förändringen i årsavgift för berörda verksamheter kan utläsas i ”Taxebilaga 4, Tabell 3. 
Årlig tillsynstid för hälsoskyddsverksamhet ” med hjälp av nedan förklaring: 

Verksamheter som vid prövning klassas in i kod H9H10 och H10; 
Anmälningspliktiga verksamhet som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling med 
risk för blodsmitta och annan smitta pga. skärande och/eller stickande verktyg samt 
medicinsk fotvård tillhör idag avgiftsklass 1. Avgiftsklass 1 motsvarar inte den faktiska 
handläggningstid som åtgår för att tillsyna dessa hälsoskyddsverksamheter. Därmed 
föreslår Miljöförvaltningen att avgiftsklass 1 för ovan nämnda verksamheter ändras 
till avgiftsklass 2. 

Verksamheter som vid prövning klassas in i kod H1, H4 och H5; Anmälningspliktiga 
förskolor, grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, gymnasieskolor, 
gymnasiesärskolor, specialskolor, förskoleklass tillhör idag avgiftsklass 3. Avgiftsklass 
3 motsvarar inte den faktiska handläggningstid som åtgår för att tillsyna dessa 
undervisningslokaler. Därmed föreslår Miljöförvaltningen att avgiftsklass 3 för ovan 
nämnda verksamheter ändras till avgiftsklass 4. 

Se bilaga: 
Taxebilaga 3 2021 För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Taxebilaga 3 2022 För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med gulmarkerade 
ändringar
Taxebilaga 4 2021 För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Miljöförvaltningens  bedömning   
Förändringar i lagar, i allmänna råd och införandet av nya lokala avfallsföreskrifter har 
föranlett att förslagna ändringar i taxan måste genomföras. När en ny taxa är antagen 
kan Miljöförvaltningen avgiftsfinansiera den handläggningstid som åtgår för att 
fullgöra det utökat tillsynsansvar. 

Vidare måste taxan ändras så att årsavgifterna för nämnda undervisningslokaler och 
verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling överensstämma med 
den faktiska handläggningstid som åtgår för att utföra denna tillsyn. 

Förslagna justeringar i taxan innebär således att nämnden kan ta betalt för sitt arbete i 
större utsträckning än tidigare. 
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Konsekvensbedömning   

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens 
miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift som lokal 
tillsynsmyndighet är att kontrollera att miljölagstiftningen med tillhörande 
författningar efterlevs samt att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Ändringar i taxan gällande utökat tillsynsansvar och en höjning 
av årsavgifter innebär således att förvaltning får ett större utrymme att bidra till god 
hälsa hos boråsarna. 

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens 
miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift som lokal 
tillsynsmyndighet är att kontrollera att miljölagstiftningen med tillhörande 
författningar efterlevs samt att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Ändringar i taxan gällande utökat tillsynsansvar och en höjning 
av årsavgifter innebär således att förvaltning får ett större utrymme att bidra till god 
miljö för boråsarna. 

Ekonomiska konsekvenser av föreslagna förändringar av årsavgift för yrkesmässigt 
hygienisk verksamhet och undervisningslokaler beskrivs nedan. 

Årsdebitering  yrkesmässigt  hygieniska  verksamheter  
Ökning  av  tillsynstid  och  taxeintäkt:   
65 x 2= 130 h, intäkter 130 h x 1225 kr = 159 250 kr 

Det är 65 st. verksamheter som berörs av avgiftshöjningen. Avgiftshöjningen innebär 
två timmars ökning för dessa verksamheter. I taxeintäkter för Miljöförvaltningen 
innebär det en ökning med ca.159 tkr per år, baserat på 2021 års taxa. 

Årsdebitering  undervisningslokaler  
Ökning  av  tillsynstid  och  taxeintäkt:   
140 x 2= 280 h, intäkter 280 h x 1225 kr = 343 000 kr 

Det är 140 st. undervisningslokaler som berörs av avgiftshöjningen. Avgiftshöjningen 
innebär två timmars ökning för dessa verksamheter. I taxeintäkter för 
Miljöförvaltningen innebär det en ökning med 343 tkr per år baserat på 2021 års taxa. 

Agneta  Sander  
Förvaltningschef  

Linda Gustafsson 
Avdelningschef 



 

  

 

    
      
       
          
           
            

 
 

 

Bilagor   
Taxebilaga 1 2021 
Taxebilaga 1 2022 med gulmarkerade ändringar
Taxebilaga 2 2021 MB Avgiftsklasser miljöfarlig verksamhet 
Taxebilaga 2 2022 MB Avgiftsklasser miljöfarlig verksamhet med gulmarkerade ändringar
Taxebilaga 3 2021 För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Taxebilaga 3 2022 För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med gulmarkerade
ändringar 

Beslutet  expedieras  till   
Kommunfullmäktige 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 



 

  
 

 

       

  

           
   

 
   
  

 
  

  

  

       

  

         

               
         

             
       

             

  

             
           
   

  

               
   

  

       

 
            

           
 

         

          

               
   

        

Avgifts-
underlag 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB 

Tillsyn 
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs Timavgift 

i de fall 
tillsynen 
inte ingår i 
den årliga 
avgiften 
enl. taxe-
bilaga 2 

Skydd av naturen 7 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Timavgift 

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar) Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde Timavgift 

Tillsyn 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn el-
ler allemansrätten Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 3 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 6 timmar 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid 
samma tillfälle Timavgift 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 

1(5) 

Taxebilaga 1 



 

 
 

       
   
   

 
  
  

                  
            

       

            
               

             
           

             

             
     

 

         

          

    

              
             

 
         

   

           
            

           
       

            
        

           
             

     

            
       

 

            
         

        

                

          

              
        

Avgifts-
underlag 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
- 6-25 personekvivalenter 
- 26-200 personekvivalenter 

6 timmar 
10 timmar 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , t ex. BDT, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde 4 timmar 

7. Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett, enligt vad kommunen fö-
reskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 timme 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt vad kommunen föreskrivit 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

3. Orm 2 timmar 

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt 10 § miljöprövningsför-
ordningen (SFS:2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT) en-
ligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 timmar 

Handläggning av anmälan för inrättande av dagvattenanläggning enligt 13 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning enligt 14 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd 2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra lik-
nande skärande eller stickande verktyg. 2 timmar 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 2 timmar 

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.) 3 timmar 

Handläggning av anmälan i övrigt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 
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Tillsyn 
Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion 2 timmar 

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning Timavgift 

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning 3 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 

Fast årlig tillsynsavgift 
Taxebilaga 

2 och 4 

Tillsynsbesök (med tillhörande tillsynsarbete) av miljöfarlig verksamhet inom ramen för särskilt 
tillsynsprojekt och med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning. 
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment 
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment 
- av större omfattning med ett flertal kontrollmoment och tillsyn enligt särskilda, mer kompli-

cerade regelverk, ex. inom avfalls- och kemikalieområdet 

3 timmar 
5 timmar 
8 timmar 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet Timavgift 

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3 

Fast årlig tillsynsavgift 
Taxebilaga 

3 och 4 

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen 
(SFS 2008:218) 

Avgift för provtagning, per tillfälle 

1. Strandbad 1 timme 

2. Badanläggningar 1 timme 

3. Enstaka bassänger 1 timme 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anlägg-
ningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som anges 
i taxebilaga 3 

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB 

Prövning 
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redo-
gjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga Timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett 
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förord-
ningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timavgift 

Underrättelse 

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksam-
hetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift 
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Tillsyn 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

Vattenverksamhet 11 kap MB 

Tillsyn 

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

Anmälan 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

Kemiska produkter 14 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

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

Information 
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 
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Tillsyn 
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (fast år-
lig tillsynsavgift). 

1 timme 

Handläggning av ofullständigt ifylld rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser (fast årlig tillsynsavgift). 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

Avfall och producentansvar 15 kap MB 

Anmälan 
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att kompostera eller 
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall på fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfalls-
förordningen (SFS 2020:614) 2 timmar 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av 
hushållsavfall. 

Ingen 
avgift 

Tillsyn 
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (SFS 
2020:614) Timavgift 

Tillsyn över transportörer och annan hantering av avfall anmälda enligt 5 kap. 7, 10 eller 11 §§ 
avfallsförordningen (SFS 2020:614) Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

Straffbestämmelser 29 kap MB 

Upprättande av åtalsanmälan riktad mot verksamhetsutövare eller privatperson. Avgiften tas ut 
när åtalsanmälan inte längre omfattas av förundersökningssekretess mot den som åtalsanmälan 
avser. 1 timme 

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB 

Handläggning av miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken och förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter Timavgift 

Delgivning 

Arbete kring delgivning som inte omfattas av andra taxeposter samt handläggning vid expedie-
ring med delgivningsman Timavgift 
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Avgifts-
underlag 

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB 

Tillsyn 
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §) efterlevs Timavgift 

i de fall 
tillsynen 
inte ingår i 
den årliga 
avgiften 
enl. taxe-
bilaga 2 

Skydd av naturen 7 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Timavgift 

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd (högst 6 timmar) Timavgift 

Anmälan 
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vat-
tenskyddsområde Timavgift 

Tillsyn 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn el-
ler allemansrätten Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

1. Inrättande av vattentoalett till sluten tank 3 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 6 timmar 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma fastighet och vid 
samma tillfälle Timavgift 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 
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Taxebilaga 1 



 

 Avgifts-
 underlag 

 5.  Inrättande  av  gemensam  tillståndspliktig  avloppsanordning  för  
 -  6-25  personekvivalenter  6  timmar 
 -  26-200  personekvivalenter  10  timmar 

 6.  Inrättande  av  annan  typ av   avloppsanordning  än  de  i  punkterna  1-2  ,  t  ex.  BDT,  enligt  vad 
 kommunen  föreskrivit  med  stöd  av  13  §  förordningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet 

 och  hälsoskydd  samt  inom  vattenskyddsområde  4  timmar 

 7.  Inrättande  av  annan  toalett  än  vattentoalett,  ex.  förmultningstoalett,  enligt  vad  kommunen fö-
 reskrivit  med  stöd  av  40  §  förordningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  1  timme 

 Prövning av   ansökan  om tillstånd   att  anordna  värmepumpsanläggning  för  utvinning  av  värme  ur 
 mark,  ytvatten  eller  grundvatten inom   vattenskyddsområde  enligt vad   kommunen  föreskrivit  med 

 stöd  av  17  §  förordningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd 2   timmar 

 Prövning av   ansökan  om  att  hålla  vissa  djur  inom  område  med detaljplan   eller områdesbestäm-  
 melser  enligt vad   kommunen  föreskrivit 

 1.  Nötkreatur,  häst,  get,  får  eller  svin  2  timmar 

 2.  Pälsdjur  eller  fjäderfä  som  inte  är  sällskapsdjur  2  timmar 

 3.  Orm  2  timmar 

 Prövning av   ansökan  av  andra  tillstånd  eller  undantag  enligt  vad  kommunen  föreskrivit  med  stöd 
 av  37,  40,  42  §§ förordningen   (1998:899)  om  miljöfarlig verksamhet   och hälsoskydd   Timavgift 

 Anmälan 
 Handläggning  av  anmälan  avseende  anmälningspliktig  verksamhet  enligt  10 §  miljöprövningsför-

 ordningen  (SFS:2013:251)  Timavgift 

 Handläggning  av  anmälan  för  inrättande  av  avloppsanordning  utan  vattentoalett  (ex.  BDT) en-
 ligt 13  §   förordning  (1998:899)  om miljöfarlig   verksamhet  och  hälsoskydd  3  timmar 

 Handläggning  av  anmälan  för  inrättande  av  dagvattenanläggning  enligt  13  §  förordning 
 (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  Timavgift 

 Handläggning  av  anmälan  avseende  ändring  av   avlopps- eller  dagvattenanläggning  enligt  14  § för-
 ordningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  Timavgift 

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

 samhet  och  hälsoskydd  2  timmar 

 Handläggning  av  anmälan  enligt  38  §  förordningen  (SFS  1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  
 och  hälsoskydd  om  att  driva  eller  arrangera 

 1.  Verksamhet  där  allmänheten  yrkesmässigt  erbjuds  hygienisk  behandling  som  innebär  risk  för 
 blodsmitta  eller  annan  smitta  pga.  skärande  och/eller  stickande  verktyg.  3  timmar 

 2.  Bassängbad  som  är  upplåtna  åt  allmänheten  eller  som  annars  används  av  många  människor  4  timmar 

 3.  Ändring  av  verksamhet  enligt  punkt  1  och  2  Timavgift 

 4.  Undervisningslokaler  (förskolor,  fritidshem,  grundskolor,  gymnasieskolor  etc.)  5  timmar  

 Handläggning  av  anmälan  i  övrigt  enligt  vad  kommunen  föreskrivit  med  stöd  av  40  § förord-
 ningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  Timavgift 
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 Tillsyn  

 Tillsyn  över  avloppsanordning eller   anslutning  av  vattentoalett  som  kräver  tillstånd 
 förordningen  (SFS  1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  avseende 

 enligt  13  §  

 3  timmar  1.  Tillsynsbesök  avloppsanordning,  avgift  per  inspektion 

 2.  Extra  utredning  i  samband  med  tillsyn  över  avloppsanordning  Timavgift 

 3.  Föreläggande  om  åtgärdande  av  bristfällig  avloppsanordning  3  timmar 

 Tillsyn  över  miljöfarlig 

 Fast  årlig  tillsynsavgift 
verksamhet   enligt  förteckning  i  taxebilaga  2  Taxebilaga 

 2  och  4 

 Tillsynsbesök  (med  tillhörande  tillsynsarbete)  av  miljöfarlig  verksamhet  inom  ramen  för 
 tillsynsprojekt  och  med  fastställda  ramar  för tillsynens   omfattning  och  inriktning. 

 -  av  mindre,  begränsad  omfattning  med ett   fåtal  kontrollmoment 
 -  av  normalstor  omfattning  med  ett  flertal  kontrollmoment 
 -  av  större  omfattning  med  ett  flertal  kontrollmoment  och  tillsyn  enligt  särskilda,  mer 

 cerade  regelverk,  ex.  inom   avfalls- och  kemikalieområdet 

 särskilt 

kompli-

 3 

 5 

 8 

 
 
 timmar 
 timmar 
 timmar 

 Tillsyn  i  övrigt  över  miljöfarlig  verksamhet  Timavgift 

 Tillsyn  över  hälsoskyddsverksamhet 
 Fast  årlig  tillsynsavgift 

 enligt  förteckning  i  taxebilaga  3  Taxebilaga 

 3  och  4 

 Tillsyn  över  verksamhet som   berörs  av  vad  kommunen 
 (1998:899) om   miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd 

 föreskrivit  med  stöd av   40  förordningen 
 Timavgift 

 Provtagning  av  badvatten 
 annars  utnyttjas  av många  

 (SFS 2008:218)  

 vid  anläggning  eller  strandbad  som 
 enligt  Naturvårdsverkets  allmänna 

 är  upplåtet  för  allmänheten  eller 
 råd  samt  badvattenförordningen 

 

 Avgift  för  provtagning,  per  tillfälle 

 1.  Strandbad  1  timme 

 2.  Badanläggningar  1  timme 

 3.  Enstaka  bassänger  1  timme 

 Dessutom  tas  ersättning  ut  för  att  täcka  kostnader  för analyser,   transporter  och  frakt.  För anlägg-
 ningar  som  behöver  återkommande  tillsyn  tas  även  fast  årlig  tillsynsavgift  ut  enligt  vad  som  anges 

 i  taxebilaga  3 

  

 Verksamheter  som  orsakar  miljöskador  10  kap  MB  

 Prövning 
 Prövning  enligt  10  kap.  14  §  miljöbalken  om  de  åtgärder  som  en 

 gjort  för  enligt  10  kap.  12  eller  13  §§  miljöbalken  är  lämpliga och  
 verksamhetsutövare 

 tillräckliga 
 har redo-

 Timavgift 

 Anmälan  

 Handläggning  av  anmälan  om  avhjälpandeåtgärd  med  anledning  av  en  föroreningsskada  i  ett 
  mark- eller  vattenområde,  grundvatten  eller  byggnad  eller  en  anläggning  enligt  28  § förord-
 ningen  (SFS  1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd  Timavgift 

 Underrättelse  
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Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksam-
hetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Timavgift 

Vattenverksamhet 11 kap MB 

Tillsyn 

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 

Anmälan 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbal-
ken Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

Kemiska produkter 14 kap MB 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 4 timmar 

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

Information 
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 timme 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera an-
ordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 
§ som avses att installeras inomhus) 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark 
med tillhörande rörledningar och slangledningar 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och av-
sedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörled-
ningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 2 timmar 
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4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2 timmar 

Tillsyn 
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (fast år-
lig tillsynsavgift). 

1 timme 

Handläggning av ofullständigt ifylld rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser (fast årlig tillsynsavgift). 2 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

Avfall och producentansvar 15 kap MB 

Anmälan 
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att kompostera eller 
på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall på fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfalls-
förordningen (SFS 2020:614) 2 timmar 

Handläggning av anmälan om eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar enligt 5 
kap. 4 § avfallsföreskrifter Borås Stad. 

Ingen 
avgift 

Prövning av ansökan om undantag enligt 5 kap. 2, 3 och 5 §§ avfallsförskrifter Borås Stad. 1 timme 

Tillsyn 
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (SFS 
2020:614) 

Tillsyn över transportörer och annan hantering av avfall anmälda enligt 5 kap. 7, 10 eller 11 §§ 
avfallsförordningen (SFS 2020:614) 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 

Straffbestämmelser 29 kap MB 

Upprättande av åtalsanmälan riktad mot verksamhetsutövare eller privatperson. Avgiften tas ut 
när åtalsanmälan inte längre omfattas av förundersökningssekretess mot den som åtalsanmälan 
avser. 

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB 

Handläggning av miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken och förordning (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 

Delgivning 

Arbete kring delgivning som inte omfattas av andra taxeposter samt handläggning vid expedie-
ring med delgivningsman 

Timavgift 

Timavgift 

Timavgift 

1 timme 

Timavgift 

Timavgift 



 

  

    
       

    

    

    

       
        
                  

  
       

 
                

    
 

    
            
           
        
           
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
 

    
            
           
        
             
           
          
              
   
         
        
   
                

               
         
           
                
            

 
                

       
 
     
     

 
   

   
          

 

KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass och PN= Prövningsnivå 

VK/KK AK PN Beskrivning 

JORDBRUK 

Djurhållning 

1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produk-
tion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 dju-
renheter, 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. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar. 

1.20 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 väl-
jas som ger det lägsta antalet djur. 

1.20-1 4 - Mer än 200 djurenheter 
1.20-2 3 - Mer än 100 djurenheter 

Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

Taxebilaga 2 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta an-
talet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

Odling 

1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2 000 men högst 
5 000 kvadratmeter. 

1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 

1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller an-
nan liknande jordbruksproduktion. 

1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av fo-
der, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

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 1 §. 

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 OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsyns-
myndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

2 



 

    

                  
              

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              
  

           
        
         
              
         

 
          
          
         
         
        
             
            
            
            
           

 
                  

              
        

 
                  

             
       

 
                

            
 

                 
 

                
 

        
          
          
          

 
     

           
        

 
        

         
          
         

 
              

          
           

              
 

VK/KK AK PN Beskrivning 

10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte en-
dast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.20 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 
10.20-7 
10.20-8 
10.20-9 
10.20-10 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten 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 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 

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 mäng-
den är högst 800 ton per kalenderår. 

10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra 
jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. Omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

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

10.50 1 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 be-
drivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

10.5001 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 trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

Råpetroleum, naturgas och kol 

11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §. 

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

Malm och mineral 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

Annan utvinningsindustri 

13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 § 
. 
LIVSMEDEL OCH FODER 

Slakterier 

15.10-i 

15.10-i1 
15.10-i2 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 
ton slaktvikt per kalenderår 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalen-
derår. 

15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalen-
derår. 

Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär pa-
ketering. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 
innebär paketering. 

15.50 

15.50-1 

15.50-2 

8 

5 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 

- Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller en-
dast innebär paketering. 

15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

Rökeri 

15.80 

15.80-1 
15.80-2 

5 
3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering 
eller försäljning till allmänheten. 

Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restau-
ranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

Kvarnprodukter 

15.125 

15.125-1 
15.125-2 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär pa-
ketering. 

15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 
10 000 ton. 

Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutpro-
dukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 
1. Mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår, eller 
2. Högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. 

15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 
ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton 
per kalenderår. 

Mjölkprodukter 

15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

15.180 

15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

9 
8 
5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 

15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

Oljor och fetter 

15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 
15 §. 

15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabi-
liska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 
§. 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 15.210  11  B  Anläggning  för  tillverkning  av  glass  med  en  produktion  av 
 

 1.  mer  än  15  000  ton  men  högst 18  750   ton per   kalenderår  om  produktionen  baseras  på  animaliska 
 råvaror,  eller 

 2.  mer  än  15  000  ton  men högst  18  750  ton  per   kalenderår  om  produktionen  baseras  på  endast ve-
 getabiliska  råvaror. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  4,  8,  9,  12  eller  15  §. 

 
 15.220  3  C  Anläggning  för  tillverkning  av  glass  med  en  produktion  av  mer  än 

 per  kalenderår. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig 
 

 10  ton  men  högst  15 

 enligt  4,  8,  9,  12 eller  

 000  ton 

15   §. 

 15.22001  1  U  Anläggning  för  tillverkning av   glass  för  en  produktion  av  högst  10 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer och   liknande  med 
 säljning  till  allmänheten. 

 

 ton  per  kalenderår. 

 huvudsaklig  servering  eller för-

       Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

 15.230  19  B  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   alkoholhaltig  dryck  genom  jäsning  eller  destillation 
 med  en produktion   av  mer  än  5  000  ton men   högst  75  000 ton   ren  etanol  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 
 15.240 

 
 
 

 15.240-1 
 15.240-2 
 15.240-3 

 
 
 
 
 9 
 7 
 5 

 C  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   alkoholhaltig  dryck  genom  jäsning  eller  destillation 
 motsvarande  en  årlig  produktion av   mer  än  10 ton   men  högst  5  000  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  5  000  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 
  - Mer  än  100  ton  men  högst  500  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 
  - Mer  än  10  ton  men  högst  100  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 
 15.24001  1  U  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   av  alkoholhaltiga 

 tion,  motsvarande  högst  10  ton ren   etanol  per  kalenderår. 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger, butiker,   caféer och   liknande 
 säljning till   allmänheten. 

 

 drycker  genom  jäsning  eller destilla-

 med  huvudsaklig  servering  eller för-

 15.24002  5  U  Anläggning  för  blandning  eller  tappning av  destillerade   alkoholhaltiga  drycker  eller  för framställ-
 ning,  blandning  eller tappning   av  vin,  cider  eller  andra  fruktviner. 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger, butiker,   caféer och   liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-

 säljning till   allmänheten. 
 

       Malt, maltdrycker och läskedrycker 

 15.250  11  B  Bryggeri  eller  annan  anläggning  för  framställning  av  malt,  maltdryck  eller  läskedryck 
 duktion  av mer   än  10  000  ton  men  högst  75  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 

 med  en pro-

 15.260  8  C  Bryggeri  eller annan   anläggning  för  framställning  av  malt,  maltdryck  eller 
 duktion  av mer   än  1  000  ton  men  högst  10  000  ton  per  kalenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt 
 

 läskedryck 

 8  §. 

 med  en pro-
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VK/KK AK PN Beskrivning 

15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en pro-
duktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår el-
ler för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

Kafferostning 

15.280 

15.280-5 
15.280-6 

9 
5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

Paketering av livsmedel 

15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som 
inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

Foder av animaliska råvaror 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 
med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

15.340 

15.340-1 
15.340-2 

9 
5 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 
med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 
med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. 

Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Foder av vegetabiliska råvaror 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råva-
ror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råva-
ror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

Foder av kombinerade råvaror 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabi-
liska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars 
innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

TEXTILVAROR 

17.10-i 

17.10-i1 
17.10-i2 

24 
22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn el-
ler mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20 

17.20-1 

17.20-2 

17.20-3 

14 

13 

11 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer el-
ler textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalen-
derår. 

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per ka-
lenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-
ningar per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

TRÄVAROR 

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 
75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 
75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. 

Sågning, hyvling och svarvning av trä 

20.20 

20.20-1 
20.20-2 
20.20-3 

17 
14 
11 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.30 

20.30-1 
20.30-2 

9 
7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarv-
ning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarv-
ning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarv-
ning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 

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. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men 
högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men 
högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubik-
meter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

20.60 

20.60-1 
20.60-2 

20.60-3 

9 
9 

7 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

- Fanér eller plywood 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 
- Högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra pro-
dukter av spån. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Lagring av timmer 

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 vat-
ten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 

- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten. 

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

20.80 

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

7 
5 
3 
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 till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

20.90 3 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 vat-
ten, 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 vat-
ten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

Behandling av blånadssvamp 

20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 
eller 2 §. 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§. 

21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per 
kalenderår av papper, papp eller kartong. 

21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 1 eller 2§. 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 
2, 3 eller 4 §. 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40 

22.40-1 
22.40-2 

22.40-3 

3 
6 

4 

C Anläggning 
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 3 §. 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvad-
ratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadrat-
meter framkallas per kalenderår. 

22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt mate-
rial i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt mate-
rial i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

14 



 

    

                 
          

 
         

 
     

     

                  
     

 
                  

      
 

                  
      

 
                  

      
 

                  
      

 
                  

     
 

                  
     

 
                  

    
 

                  
    

 
                  

      
 

                  
       

 
                  

    
 

                  
    

 
                  

    
 

                  
    

 
                  

         
 

VK/KK AK PN Beskrivning 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 
3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

KEMISKA PRODUKTER 

Organiska kemikalier 

24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår. 

24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår. 

24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår. 

24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår. 

24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår. 

24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår. 

24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. 

24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår. 

24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår. 

24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår. 

24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår. 

24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Gödselmedel 

24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium. 

Växtskyddsmedel och biocider 

24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår. 

24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

Läkemedel 

24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår. 

24.40 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

11 
8 
6 
3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning). 

- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap 3 §. 

24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §§. 

Sprängämnen 

24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår. 

Annan kemisk tillverkning 

24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

24.45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

24.45-1 10 -Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 
24.45-2 16 -Verksamheten avser läkemedelssubstanser 
24.45-3 10 -Verksamheten avser sprängämnen 
24.45-4 10 -Verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
24.45-5 6 -Verksamheten avser ammunition 

Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller till-
verkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frä-
tande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”far-
ligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverk-
ningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

24.46 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

24.46-1 9 - Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. 

24.46-2 8 - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
24.46-3 6 - Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygi-

enprodukter per kalenderår. 
24.46-4 5 - Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygien-

produkter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 

24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalen-
derår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

GUMMI OCH PLASTVAROR 

25.10 

25.10-1 
25.10-2 

16 
12 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 
000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

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. 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 
19 kap. 3 eller 4 §. 

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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VK/KK AK PN Beskrivning 

25.20 

25.20-1 

25.20-2 

25.20-3 

9 

10 

8 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastrå-
vara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 
20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen 
baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

25.50 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 
25.50-5 

25.50-6 

25.50-7 

25.50-8 

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 bearbet-
ning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §. 

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 monte-
ring 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. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn el-
ler mer än 5 000 ton per kalenderår. 

26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

26.20 

26.20-1 
26.20-2 

26.20-3 

26.20-4 

11 
8 

11 

8 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, el-
ler 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbru-
kas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbru-
kas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arse-
nikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om 
glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om 
glasyr med tillsats av tungmetaller används. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 
26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår. 

Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per 
kalenderår. 

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

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

26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 

26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 

Andra mineraliska produkter 

26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. 

26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 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 kalender-
dagar under en tolvmånadersperiod. 

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- 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 områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 

26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiu-
moxid per kalenderår. 

26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning. 

STÅL OCH METALL 

27.32 

27.32-1 
27.32-2 

13 
10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.40-i 

27.40-i1 
27.40-i2 

27.40-i3 
27.40-i4 

12 
11 

9 
7 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 
ton per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand an-
vänds. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 

27.50 

27.50-1 

27.50-2 

27.50-3 

27.50-4 

9 

8 

7 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 
500 ton per kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 
ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 
ton per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är åter-
vinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalen-
derår. 

27.101-i 

27.101-i1 
27.101-i2 

21 
19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är åter-
vinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 

27.110 

27.110-1 
27.110-2 

11 
9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningspro-
dukter eller inte. 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast av-
ser gjuterier. 

27.120 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

26 
21 
13 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.130 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

22 
14 
11 
9 
8 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är mer än 50 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är högst 1 ton per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

28.10-i B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden 
har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 

28.10-i1 13 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.10-i2 11 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 
28.10-i3 8 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
28.10-i4 7 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, 
och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20-1 12 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.20-2 9 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 
28.20-3 7 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
28.20-4 7 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. 

28.25 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. 

28.25-1 4 -Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.25-2 2 -Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1 eller 2 §. 

28.30 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-1 12 - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.30-2 9 - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.30-3 8 - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
28.30-4 7 - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verk-
samheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 

28.50-1 
28.50-2 

28.50-3 

28.50-4 
28.50-5 
28.50-6 

28.50-7 

28.50-8 

12 
9 

7 

5 
9 
7 

5 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

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. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.95 

28.95-1 
28.95-2 

6 
4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per ka-
lenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per ka-
lenderår. 

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-
39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalen-
derår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 
per kalenderår. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. 

31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Motorfordon 

34.30 

34.30-1 
34.30-2 

34.30-3 

34.30-4 

34.30-5 
34.30-6 

34.30-7 

28 
24 

20 

12 

24 
16 

10 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som upp-
går till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som upp-
går till mer än 3,5 ton. 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 9 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 

34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70 

34.70-1 

34.70-2 

16 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubik-meter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

34.80-1 9 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 

34.80-2 6 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 

34.80-3 4 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tek-
niskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsme-
del som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbruk-
ningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per ka-
lenderår. 

39.15 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-
ningspreparat. 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfat-
tas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av 
föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. 

39.15-1 17 - 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 
39.15-2 15 -- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

-- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel 
39.15-3 14 - 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel, 
39.15-4 17 -- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 
39.15-5 15 - 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska pro-

dukter 
39.15-6 17 -- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat. 
39.15-7 15 - 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 

eller andra beläggningspreparat. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfra-
serna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning”(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller 
”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancero-
genitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverk-
ningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.50 

39.50-1 
39.50-2 
39.50-3 

8 
8 
6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 
4 §. 

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. 

39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsme-
del. 

39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösnings-
medel. 

39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ga-
ser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfra-
ser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-
gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxici-
tet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-1 16 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lag-
ring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller han-
teras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-2 12 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lag-
ring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

39.60-3 8 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lag-
ring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer 
än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ga-
ser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduk-
tion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle 
och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i fa-
roklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”spe-
cifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för hu-
den kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet ka-
tegori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ga-
ser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduk-
tion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i fa-
roklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”spe-
cifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för hu-
den kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet ka-
tegori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per ka-
lenderår. 

39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalen-
derår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsför-
ordningen (2011:927). 

Anaerob biologisk behandling 

40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt 
material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår 
. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt 
material producerar biogas. 

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en ka-
pacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 
1 eller 2 §. 

40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Förbränning 

40.40-i 

40.40-i1 
40.40-i2 

24 
12 

A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

40.50-i 

40.50-i1 
40.50-i2 

17 
12 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 
300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. 

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

40.60 

40.60-1 

40.60-2 

40.60-3 

5 

3 

5 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldnings-
olja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

Vindkraft 

40.90 4 B Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftver-
ken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en så-
dan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett an-
nat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 

40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftver-
ken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en så-
dan 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 det att verksamheten eller verksamheterna 
med de andra vindkraftverken påbörjades. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. 

40.100 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 det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Värme- och kylanläggningar 

40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, 
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energim-
ängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energim-
ängd av högst 3 000 megawattimmar. 

VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 
personer. 

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 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 

50.10-1 

50.10-2 

8 

7 

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. 

- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 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 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

50.20 

50.20-1 
50.20-2 
50.20-3 
50.20-4 

7 
5 
4 
5 

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. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 
1, 2 eller 3 §. 

50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för för-
säljning. 

50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 

63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §. 

63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag. 

63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag. 

63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag. 

63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag. 

63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag. 

Flygplatser 

63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentba-
nan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentba-
nan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Annan trafikinfrastruktur 

63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 
1 000 miljoner1fordonskilometer per kalenderår. 

63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljo-
ner2fordonskilometer per kalenderår. 

63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljo-
ner3 fordonskilometer per kalenderår. 

63.10004 1 U Parkering. 

63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

LABORATORIER 

73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadrat 
meter. 

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 mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 

73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter. 

73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

TANKRENGÖRING 

74.10 

74.10-1 

74.10-2 

9 

7 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används 
för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfra-
ser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-
gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxici-
tet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring 
eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring 
eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport 
av kemiska produkter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

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

85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

85.4001 1 U Djursjukhus och liknande. 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 

90.10-1 
90.10-2 

90.10-3 

20 
16 

12 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som 
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 person-ekvivalen-
ter. 

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.11 

90.11-1 
90.11-2 
90.11-3 

20 
16 
12 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. 

- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som 
avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

90.16 

90.16-1 

90.16-2 

8 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter. 

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. 

90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. 

90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm. 

AVFALL 

Förbränning 

90.180-i 

90.180-i1 
90.180-i2 
90.180-i3 

31 
28 
20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.181-i 

90.181-i1 
90.181-i2 
90.181-i3 

31 
28 
20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220 

90.220-1 
90.220-2 
90.220-3 

10 
8 
7 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.221 

90.221-1 
90.221-2 
90.221-3 

10 
8 
7 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, 
om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges 
i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den till-
förda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

Deponering 

90.271 

90.271-1 
90.271-2 

10 
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. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 
massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår. 

90.300-i 

90.300-i1 
90.300-i2 
90.300-i3 

15 
10 
8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310 

90.310-1 
90.310-2 
90.310-3 

12 
9 
7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 
eller 21 §. 

90.320-i 

90.320-i1 
90.320-i2 
90.320-i3 

32 
29 
26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, el-
ler 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.340 

90.340-1 
90.340-2 

12 
7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §. 

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 6 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer 
än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §. 

90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §. 

90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

Biologisk behandling 

90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och träd-
gårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. 

90.171 

90.171-1 

90.171-2 

90.171-3 

5 

4 

3 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 
500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 
eller 3 §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Animaliskt avfall 

90.241-i 

90.241-i1 
90.241-i2 

16 
10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

- Behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
- Behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall. 

90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller för-
bränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 

90.131-1 
90.131-2 

90.131-3 

90.131-4 

90.131-5 

11 
10 

9 

8 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 

90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

Uppgrävda massor 

90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 
eller 37 §. 

90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen 
sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 
21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

Konvertering av smittförande avfall 

90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

Avvattning 

90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 

90.100-1 
90.100-2 

20 
12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

90.110 

90.110-1 

90.110-2 
90.110-3 

8 

7 
1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mäng-
den avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål. 

90.70 

90.70-1 
90.70-2 

11 
10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsända-
mål, eller 
2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

Elavfall 

90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller el-
ektroniska produkter innan ytterligare behandling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

Uttjänta fordon 

90.119 

90.119-1 
90.119-2 

14 
8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

Förberedelse för återanvändning 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning. 

Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 

90.30-1 

90.30-2 

90.30-3 

11 

9 

1 
8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggnings-
ändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
högst 10 ton. 

90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten. 

90.50 

90.50-1 
90.50-2 

90.50-3 

90.50-4 

90.50-5 

12 
11 

9 

8 

6 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat 
farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 

90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. 

90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall. 

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 
§, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är 
högst 100 000 ton. 

90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industri-utsläppsverksam-
heter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 §. 

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid. 

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

90.435-i A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn 
eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbrän-
ningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, 
eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning el-
ler innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. 

90.435-i1 32 - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
90.435-i2 28 - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
90.435-i3 17 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalen-
derår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 

90.420 B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. 

90.420-1 20 - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
90.420-2 14 - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
90.420-3 10 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
90.420-4 8 - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
90.420-5 7 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 

90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.440   A  Behandling  av  farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  per  kalenderår. 
   
 

 90.440-1 
 90.440-2 
 90.440-3 

 
 32 
 28 
 17 

  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  25  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton per   kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon annan   bestämmelse 

 detta  kapitel. 
i  

 
 90.450 

 
 
 

 B  Yrkesmässig  behandling  av  farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  2  500  ton  per ka-
 lenderår. 

   
 90.450-1 
 90.450-2 
 90.450-3 

 15 
 12 

 8 

 - Den   tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  1  000  ton  men  högst  2  500  ton  per  kalenderår 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  50  ton  men  högst  1  000  ton  per  kalenderår 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  50  ton  per  kalenderår 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon  annan  bestämmelse i  

 detta  kapitel. 
 

       SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

 92.10  7  B  Skjutfält  för  skjutning  med  grovkalibriga 
 ningar  av  ammunition,  minor eller   andra 

 vapen  (kaliber  större 
 sprängladdningar. 

 än  20  millimeter)  eller  för spräng-

 
 92.20 

 
 
 

 C  Skjutbana  som  är  stadigvarande  inrättad  för  skjutning  utomhus  med  skarp  ammunition 
 riga  vapen  (kaliber  mindre  än  20 millimeter)  för   mer  än  5  000  skott  per  kalenderår. 

 till finkalib-

   
 92.20-1 
 92.20-2 
 92.20-3 

 5 
 4 
 2 

  - Mer  än  100  000  skott per   kalenderår. 
  - Mer  än  20  000  skott  men  högst  100  000  skott  per  kalenderår. 
  - Mer  än  5  000  skott  men  högst  20  000  skott  per  kalenderår. 

 
 92.2001  1  U  Skjutbana 

 riga  vapen 
 som  är  stadigvarande  inrättad  för  skjutning  utomhus  med  skarp  ammunition 

 (kaliber  högst  20  millimeter)  för  högst  5  000 skott   per  kalenderår. 
 till finkalib-

 
 92.30  4  C  Permanent 

 
 tävlings-,   tränings- eller  testbana  för  motorfordon. 

 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 

 93.10  5  C  Tvätteri  för  mer  än  2  ton  tvättgods  per  dygn. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om 
 1.  utsläpp  av  vatten  från  verksamheten  leds  till  ett  avloppsreningsverk 
 är  tillståndspliktigt  enligt  28  kap.  1 eller   2  §,  eller 

2.   verksamheten är   anmälningspliktig   enligt  19 kap.   4  §. 

 som 

 
 93.1001  4  U  Tvätteri  för  mer  än 

 avloppsreningsverk 
 2  ton  tvättgods  per  dygn  om  utsläpp 

 som  är  tillståndspliktigt  enligt  90.10. 
 av  vatten  från  verksamheten  leds  till  ett 

 
 93.1002  1  U  Tvätteri  för  högst  2  ton  tvättgods  per  dygn. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

 93.20  7  B  Krematorium. 
 

      ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 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 
 kalenderår. 

 av  minst  4  men  högst  20  ton  färg  eller  lack  eller  minst  2 men  högst   10  ton  pulver  per 

 
        Hantering av brom- eller fluorkarboner 

 101.1001  6  U  Omtappning 
 

 av  mer  än  1  ton  fullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1002  3  U  Omtappning 
 boner  per  år. 

 

 av  mer  än  100  kg  men  högst  1  ton  fullständigt  halogenerade   brom- eller klorfluorkar-

 101.1003  1  U  Omtappning 
 

 av  högst  100  kg  fullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1004  7  U  Omtappning 
 

 av  mer  än  10  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1005  3  U  Omtappning 
 karboner  per 

 

 av 
 år. 

 mer  än  1  ton  men  högst  10  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller klorfluor-

 101.1006  1  U  Omtappning 
 

 av  högst  1  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    JORDBRUK 

    Djurhållning 

 1.10-i  7  B  Anläggning  för  djurhållning  med 
 1.  mer  än  40  000  platser  för  fjäderfän, 
 2.  mer  än  2  000 platser  för   växande  grisar 

 tion,  eller 
 3.  mer  än  750  platser  för  suggor. 

 

 som  är  tyngre  än  30  kilogram  och  avsedda  för produk-

 1.11  6  B  Anläggning  med stadigvarande   djurhållning  av  nötkreatur,  hästar 
 renheter,  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.  en   häst,  inklusive  föl  upp  till  sex  månaders  ålder,  eller 
5.   tio  minkhonor  för avel,   inklusive  valpar  upp  till åtta   månaders 
 

 eller 

 ålder 

 minkar  med  mer 

 och  avelshannar. 

än  400  dju-

 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 väl-
 jas  som  ger  det  lägsta  antalet  djur. 

 
  - Mer  än  200  djurenheter 
  - Mer  än  100  djurenheter 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte 

 1.  renskötsel,  eller 
 2.  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  eller  2  §. 

 

Taxebilaga 2 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass och PN= Prövningsnivå 

1 



 

 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 1.2001  2  U  Anläggning  med stadigvarande   djurhållning  med  mer  än  30  djurenheter 
 heter  under  året)  men  högst  100  djurenheter,  dock  inte  inhägnad. 

 

 (det  högsta  antalet djuren-

 Med  en  djurenhet  avses  samma  som  under  1.20. 
 

 Denna  beskrivning  gäller  inte  renskötsel. 
 

 1.2002  1  U  Anläggning  med stadigvarande   djurhållning  med 
 talet  djurenheter  under  året),  dock  inte  inhägnad. 

minst   2  men  högst  30  djurenheter  (det högsta  an-

 
 Med  en  djurenhet  avses  samma  som  under  1.20. 

 
 Denna  beskrivning  gäller  inte  renskötsel. 

 
           Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

 1.30  4  C  Uppodling  av  annan  mark  än 
 nande  jordbruksproduktion. 

 jordbruksmark  för  produktion  av  foder,  livsmedel  eller  annan lik-

 
    Odling 

 1.3001  3  U  Växthus  eller  kemikalieintensiv  odling  med  en  odlingsyta  som  är  större  än  5  000  kvadratmeter. 
 

 1.3002  2  U  Växthus  eller  kemikalieintensiv 
 5  000  kvadratmeter. 

 odling  med  en  odlingsyta  som  är  större  än  2  000  men  högst 

 
 1.3003  2  U  Anläggning  för  torkning  av  gödsel. 

 
 1.3004  2  U  Odling  av  jordbruksmark  som  är  större 

 nan  liknande  jordbruksproduktion. 
 än  100  hektar  för  produktion  av  foder,  livsmedel  eller an-

 
 1.3005  1  U  Odling  av  jordbruksmark 

 der,  livsmedel  eller  annan 
 

 som  är  större  än  10  hektar men  
 liknande  jordbruksproduktion. 

 högst  100 hektar   för  produktion  av fo-

 1.3006  2  U  Fruktodling  med  en  odlingsyta  som är   större  än  1  hektar. 
 

         FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

 5.10  7  B  Fiskodling  eller  övervintring  av  fisk  där  mer  än  40  ton  foder  förbrukas  per  kalenderår. 
 

 5.20  3  C  Fiskodling  eller  övervintring  av  fisk  där  mer 
 verksamheten är   tillståndspliktig  enligt  1  §. 

 än  1,5  ton  foder  förbrukas  per  kalenderår,  om  inte 

 
 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 OCH ANNAT 

        Berg, naturgrus och andra jordarter 

 10.10  14  B  Täkt  av  torv  med ett   verksamhetsområde  som  är  större  än  150  hektar,  om  verksamheten  inte 
 1.  omfattas  av en   bearbetningskoncession  enligt  lagen  (1985:620)  om  vissa  torvfyndigheter,  eller 
 2.  endast  innebär  uppläggning  och  bortforsling  av redan   utbrutet och   bearbetat  material  efter  det 
 att  tillsynsmyndigheten  meddelat  beslut  om  att täkten   är  avslutad. 

 
 10.1001  2  U  Uppläggning 

 myndigheten 
 och  bortforsling 

 meddelat  beslut 
 av  redan  utbrutet  och  bearbetat 
 om  att  täkten  är  avslutad. 

 material  (torv)  efter  det  att tillsyns-
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VK/KK AK PN Beskrivning 

10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte en-
dast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.20 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 
10.20-7 
10.20-8 
10.20-9 
10.20-10 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten 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 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 

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 mäng-
den är högst 800 ton per kalenderår. 

10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra 
jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. Omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

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

10.50 1 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 be-
drivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 10.5001  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  trettio  kalenderdagar  under  en  tolvmånadersperiod. 
 

 10.60  4  C  Anläggning  för 
 baseras  på  mer 

 

 framställning,  bearbetning  eller 
 än  500  ton  torv  per  kalenderår. 

 omvandling av   bränsle  eller  bränsleprodukt  som 

 10.6001  2  U  Anläggning  för  framställning, 
 baseras  på  högst  500  ton  torv 

 

 bearbetning  eller 
 per  kalenderår. 

 omvandling av   bränsle  eller  bränsleprodukt  som 

       Råpetroleum, naturgas och kol 

 11.20  7  B  Utvinning 
 

 av  råolja  eller  naturgas  inom  andra  områden  än  de  som  avses  i  8  §. 

 11.30  5  C  Industriell 
 

 tillverkning  av  briketter  av  kol  eller  brunkol. 

      Malm och mineral 

 13.30  14  B  Anläggning 
 

 för rostning   eller sintring   av metallhaltig   malm  för  provändamål. 

 13.50  15  B  Provbrytning 
 och  sintring. 

 

 inklusive  annan  bearbetning  eller  anrikning  av  malm,  mineral  eller kol   än  rostning 

 13.60  9  B  Anläggning 
 

 för  utvinning  av  asbest. 

     Annan utvinningsindustri 

 13.70  3  C  Djupborrning 
 . 

 som  inte  är  tillståndspliktig  enligt  8  eller  9  § 

      LIVSMEDEL OCH FODER 

    Slakterier 

 15.10-i  
 
 

 15.10-i1 
 15.10-i2 

 
 
 

 19 
 11 

 B  Slakteri  med  en  produktion  baserad  på  en  slaktvikt  av  mer  än  50 
 ton  slaktvikt  per  kalenderår 

 
  - Mer  än  50  000  ton  slaktvikt  per  kalenderår. 
  - Mer  än  12  500  men  högst  50  000 ton   slaktvikt  per kalenderår.  

 

 ton  per  dygn  eller  mer  än  12  500 

 15.20  8  B  Slakteri 
 derår. 

 med  en  produktion  baserad  på mer   än  7  500  ton  men  högst  12  500  ton  slaktvikt  per kalen-

 
 15.30  4  C  Slakteri 

 derår. 
 med  en  produktion  baserad  på mer   än  50  ton  men  högst  7  500  ton  slaktvikt  per kalen-

 
       Livsmedel av animaliska råvaror 

 15.40-i  20  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  animaliska 
 varor  med  en  produktion  av  mer  än  75  ton  per  dygn  eller  mer  än  18  750  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  endast avser   mjölkprodukter  eller  endast  innebär 

 ketering. 
 

rå-

pa-
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 15.45  10  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  animaliska rå-
 varor  med  en  produktion  av  mer  än  2  000  ton  men  högst  18  750  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   endast avser  mjölkprodukter   eller  glass  eller  endast 

 innebär  paketering. 
 

 15.50 

 
 15.50-1 

 
 15.50-2 

 

 
 
 
 8 

 
 5 

 

 C  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  animaliska rå-
 varor  med  en  produktion  av  mer  än  50  ton  men  högst  2  000  ton  per  kalenderår. 

 
  - Beredning  och  behandling  med  en  produktion  av  mer än  500   ton  men  högst  2000  ton  per kalen-

 derår. 
  - Beredning  och  behandling  med  en  produktion  av  mer än  50   ton  men  högst  500  ton  per kalen-

 derår. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  endast  avser  mjölkprodukter  eller  glass  eller en-
 dast  innebär  paketering. 

 
 15.5001  3  U  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  animaliska rå-

 varor  med  en  produktion  av  högst  50  ton  per  kalenderår. 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer och   liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-
 säljning  till  allmänheten. 

 
    Rökeri 

 15.80 
 

 15.80-1 
 15.80-2 

 
 
 5 
 3 

 C  Rökeri  för  en  produktion  av  mer  än  50  ton  men  högst  18  750  ton  rökta 
 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  18  750  ton  rökta  produkter  per  kalenderår. 
  - Mer  än  50  ton  men  högst  500  ton  rökta  produkter  per  kalenderår. 

 

 produkter  per  kalenderår. 

 15.8001  2  U  Rökeri  för  en  produktion  av  högst  50  ton  rökta 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer 
 eller  försäljning  till  allmänheten. 

 

 produkter  per  kalenderår. 

 och  liknande  med  huvudsaklig  servering 

       Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

 15.90-i   17  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  vegetabiliska 
 råvaror  med  en  produktion  av 

1.   mer  än  75  000 ton  produkter   per kalenderår,  eller  
2.   mer   än 
a)  600  ton  per   dygn,  om  anläggningen  är  i  drift i  högst  90  dygn  i  rad   under  ett  kalenderår,  eller 

 b)  300  ton  per  dygn  i övriga  fall.  
 

 Tillståndsplikten gäller   inte  om verksamheten   endast innebär  paketering.  
 

 15.95  17  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  vegetabiliska 
 råvaror  med  en  produktion  av  mer än  10  000   ton  men  högst  75  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   

1.   är  tillståndspliktig  enligt  8 §,  eller  
2.   endast avser   kvarnprodukter,  glass,  råsprit, alkoholhaltig  dryck,   malt, maltdryck,  läskedryck,   jäst 
eller   kafferostning eller  endast  innebär  paketering.  
 

 15.101  9  C  Anläggning  för 
 råvaror  med  en 

 

 framställning  av  livsmedel  med  beredning  och 
 produktion  av  mer än  2  000   ton  men  högst  10 

 behandling  av  enbart  vegetabiliska 
 000  ton  per  kalenderår. 

5 



 

 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 15.9001  4  U  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  enbart  vegetabiliska 
 råvaror  för  en produktion   av  högst  2  000  ton  produkter  per  kalenderår. 

 
 Punkten  gäller  inte  om  verksamheten  endast  innebär paketering.   Punkten  gäller  inte  heller restau-

ranger,   butiker,  caféer  och  liknande  med  huvudsaklig  servering  eller försäljning   till  allmänheten. 
 

    Kvarnprodukter 

 15.125 
 
 
 

 15.125-1 
 15.125-2 

 
 
 
 
 9 
 5 

 C  Framställning  av  livsmedel  med  tillverkning  av  kvarnprodukter  samt  beredning  och  behandling  av 
 kvarnprodukter,  med  en  produktion  av  mer än   1  000 ton   men  högst  75  000  ton  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  50  000  ton  per  kalenderår. 
  - Mer  än  1  000  ton  men högst   50  000 ton   per kalenderår.  

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt 8   §  eller endast   innebär pa-

 ketering. 
 

 15.12501  1  U  Framställning  av  livsmedel  med  tillverkning  av  kvarnprodukter  samt  beredning  och  behandling  av 
 kvarnprodukter,  med  en  produktion  av  högst 1  000   ton per   kalenderår. 

 
 Punkten gäller   inte  restauranger,  butiker,  caféer  och  liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-

 säljning  till  allmänheten. 
 

 15.12502  2  U  Siloanläggning 
 10  000  ton. 

 för  torkning,  rensning  eller  lagring  av  spannmål  med  en  lagringskapacitet  av  mer  än 

 
       Livsmedel av kombinerade råvaror 

 15.131-i  18  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  både  animaliska  och 
 vegetabiliska  råvaror,  i  kombinerade eller   separata  produkter,  med  en  produktion  av  en slutpro-

 dukt  vars  innehåll  av  animaliskt  ursprung  uppgår  till 
 1.  Mer  än  10  viktprocent  och  produktionen  uppgår  till  mer  än  75  ton  per  dygn  eller  mer  än  18  750 

ton   per kalenderår,   eller 
 2.  Högst  10 viktprocent   och  produktionen uppgår   till  en  mängd 
 a)  per  dygn  som  i antal   ton  överstiger  animalievärdet, 
 b)  per  kalenderår  som i   antal  ton  överstiger  talet  250  multiplicerat  med animalievärdet.  

 
 Med  animalievärdet  avses  talet  300  minskat  med  det  tal  som bestäms   genom  att  multiplicera  22,5 
 med  talet  för  det  animaliska  materialets  viktprocent av   slutprodukten. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  innebär  endast paketering.  

 
 15.141  15  B  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  både  animaliska 

 vegetabiliska  råvaror,  i  kombinerade eller   separata  produkter,  med  en  produktion  av  mer än  5  
ton   per kalenderår.  
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   
1.   är  tillståndspliktig  enligt  12  §, eller  
2.   endast avser   glass eller   endast innebär  paketering.  
 

 och 
000  

 15.151  8  C  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  både  animaliska  och 
 vegetabiliska  råvaror,  i  kombinerade eller   separata  produkter,  med  en  produktion  av  mer än  400  

ton   men  högst  5  000  ton  per  kalenderår. 
 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om   verksamheten 
1.   är  tillståndspliktig  enligt  12  §, eller  
2.   endast  avser  glass  eller  endast innebär  paketering.  
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 15.13101  3  U  Anläggning  för  framställning  av  livsmedel  med  beredning  och  behandling  av  både  animaliska  och 
 vegetabiliska  råvaror,  i  kombinerade eller   separata  produkter,  med  en  produktion  av  högst  400  ton 

 per  kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 

 15.170-i  12  B  Anläggning 
 mer  än  200 

 

 för 
 ton 

 framställning  av  mjölkprodukter  med  en 
 per  dygn  som  kalenderårsmedelvärde. 

 produktion baserad   på  en  invägning  av 

 15.180 
 
 

 15.180-1 
 15.180-2 
 15.180-3 

 
 
 
 9 
 8 
 5 

 C  Anläggning  för  framställning  av  mjölkprodukter  med  en  produktion baserad   på  en  invägning 
 mer  än  500  ton  per  kalenderår  men  högst  200 ton   per  dygn  som  kalenderårsmedelvärde. 

 
  - Mer  än  50  000  ton  per  kalenderår. 
  - Mer  än  20  000  ton  men  högst  50 000   ton per   kalenderår. 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  20 000   ton per   kalenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller inte   om  verksamheten  endast  avser  glass. 
 

 av 

 15.18001  1  U  Anläggning  för  framställning  av  mjölkprodukter  med  en  produktion baserad   på  en  invägning 
 högst  500  ton  per  kalenderår. 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer och   liknande  med  huvudsaklig  servering  eller 

 säljning  till  allmänheten. 
 

 av 

för-

      Oljor och fetter 

 15.185-i  17  B  Anläggning  för  framställning  eller raffinering   av  vegetabiliska  eller  animaliska  oljor  eller  fetter  eller 
 produkter  av  sådana  oljor  eller  fetter  med  en  produktion av  

1.   mer  än  18  750  ton  per  kalenderår,  om  produktionen  baseras  på  animaliska  råvaror,  eller 
2.   mer  än  75  000  ton  per  kalenderår,  om  produktionen  baseras  på  enbart  vegetabiliska råvaror.  
 

 Tillståndsplikten gäller   inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  4,  5,  8,  9, 12,  13  eller  
 15  §. 

 
 15.190  11  B  Anläggning  för  framställning  eller raffinering   av  vegetabiliska  eller  animaliska  oljor  eller 

 produkter  av  sådana  oljor  eller  fetter  med  en  produktion av  
1.   mer  än  5  000  ton  men högst  18  750  ton  per  kalenderår,   om  produktionen baseras  på  

 råvaror,  eller 
 2.  mer  än  5  000  ton men  högst   75  000 ton   per kalenderår,   om  produktionen  baseras på  

 liska  råvaror. 

 fetter  eller 

animaliska  

vegetabi-

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  4,  5,  8,  9,  12,  13, 

 §. 
 

 15  eller  17 

 15.200  5  C  Anläggning  för  framställning  eller raffinering   av  vegetabiliska  eller  animaliska  oljor  eller  fetter  eller 
 produkter  av  sådana  oljor  eller  fetter  med  en  produktion av   mer  än  100 ton   men  högst  5  000  ton 
 kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  4,  5,  6, 

8,   9,  10,  11,  12,  13, 14,  eller   om  verksamheten  endast  avser  mjölkprodukter. 
 

 15.20001  1  U  Anläggning  för  framställning  eller raffinering   av  vegetabiliska  eller  animaliska  oljor  eller  fetter 
 produkter  av  sådana  oljor  eller  fetter  för  en  produktion  av  högst  100  ton  per  kalenderår. 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer och   liknande  med  huvudsaklig  servering  eller 

 säljning  till  allmänheten. 
 

 eller 

för-
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 15.210  11  B  Anläggning  för  tillverkning  av  glass  med  en  produktion  av 
 

 1.  mer  än  15  000  ton  men  högst 18  750   ton per   kalenderår  om  produktionen  baseras  på  animaliska 
 råvaror,  eller 

 2.  mer  än  15  000  ton  men högst  18  750  ton  per   kalenderår  om  produktionen  baseras  på  endast ve-
 getabiliska  råvaror. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  4,  8,  9,  12  eller  15  §. 

 
 15.220  3  C  Anläggning  för  tillverkning  av  glass  med  en  produktion  av  mer  än 

 per  kalenderår. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig 
 

 10  ton  men  högst  15 

 enligt  4,  8,  9,  12 eller  

 000  ton 

15   §. 

 15.22001  1  U  Anläggning  för  tillverkning  av  glass  för  en  produktion  av  högst  10 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer  och  liknande  med 
 säljning  till  allmänheten. 

 

 ton  per  kalenderår. 

 huvudsaklig  servering  eller för-

       Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

 15.230  19  B  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   alkoholhaltig  dryck  genom  jäsning  eller  destillation 
 med  en produktion   av  mer  än  5  000  ton men   högst  75  000 ton   ren  etanol  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 
 15.240 

 
 
 

 15.240-1 
 15.240-2 
 15.240-3 

 
 
 
 
 9 
 7 
 5 

 C  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   alkoholhaltig  dryck  genom  jäsning  eller  destillation 
 motsvarande  en  årlig  produktion av   mer  än  10 ton   men  högst  5  000  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  5  000  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 
  - Mer  än  100  ton  men  högst  500  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 
  - Mer  än  10  ton  men  högst  100  ton  ren  etanol  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 
 15.24001  1  U  Anläggning  för  framställning  av  råsprit eller   av  alkoholhaltiga 

 tion,  motsvarande  högst  10  ton ren   etanol  per  kalenderår. 
 

 Punkten  gäller  inte  restauranger, butiker,   caféer och   liknande 
 säljning till   allmänheten. 

 

 drycker  genom  jäsning  eller destilla-

 med  huvudsaklig  servering  eller för-

 15.24002  5  U  Anläggning  för  blandning  eller  tappning av   destillerade  alkoholhaltiga  drycker  eller  för framställ-
 ning,  blandning  eller tappning   av  vin,  cider  eller andra   fruktviner. 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer och   liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-

 säljning  till  allmänheten. 
 

       Malt, maltdrycker och läskedrycker 

 15.250  11  B  Bryggeri  eller  annan  anläggning  för  framställning  av  malt,  maltdryck  eller  läskedryck 
 duktion  av mer   än  10  000  ton  men  högst  75  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 

 med  en pro-

 15.260  8  C  Bryggeri  eller  annan  anläggning  för  framställning  av  malt,  maltdryck  eller 
 duktion  av mer   än  1  000  ton  men  högst  10  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt 

 

 läskedryck 

 8  §. 

 med  en pro-
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 15.26001  4  U  Bryggeri  eller  annan  anläggning  för  framställning  av 
 duktion  av  högst  1  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer  och 

 säljning  till  allmänheten. 
 

 malt,  maltdryck  eller  läskedryck  med  en pro-

 liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-

 15.270  17  B  Tillverkning av   jäst  med en   produktion  av  mer  än  100  ton  men  högst  75  000  ton  per  kalenderår el-
 ler  för  framställning  av  startkulturer  av  mikroorganismer  för  livsmedelsindustri  eller  jordbruk,  om 

 anläggningen  har  en  sammanlagd  reaktorvolym  om  minst  tio  kubikmeter. 
 

 Tillståndsplikt  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt 8   §. 
 

 15.27001  4  U  Tillverkning 
 startkulturer 
 sammanlagd 

 

av   jäst  med en   produktion  av  högst  100  ton  per 
 av  mikroorganismer  för  livsmedelsindustri  eller 

 reaktorvolym  om  högst  tio  kubikmeter. 

 kalenderår  eller  för  framställning  av 
 jordbruk,  om  anläggningen  har  en 

    Kafferostning 

 15.280 
 

 15.280-5 
 15.280-6 

 
 
 9 
 5 

 C  Anläggning  för rostning   av  mer  än  100  ton men   högst  75  000 ton   kaffe  per  kalenderår. 
 
  - Rostning  av  mer  än  3  000  ton  kaffe  per  kalenderår. 
  - Rostning  av  mer  än  100  ton  men  högst  3  000  ton  kaffe  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  8  §. 

 
 15.28001  1  U  Anläggning  för rostning   av  högst  100  ton  kaffe 

 
 Punkten  gäller  inte  restauranger,  butiker,  caféer 

 säljning  till  allmänheten. 
 

 per kalenderår.  

 och  liknande  med  huvudsaklig  servering  eller för-

      Paketering av livsmedel 

 15.310  3  C  Anläggning  för  yrkesmässig  industriell  förpackning  av  animaliska  eller  vegetabiliska  produkter 
 inte sker  i   någon   tillstånds- eller anmälningspliktig   verksamhet  enligt  någon  av  1–27  §§. 

 

 som 

       Foder av animaliska råvaror 

 15.330-i  11  B  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling   av  enbart  animaliska  råvaror 
 med  en produktion   av  mer  än  75  ton  foder per  dygn   eller  mer än  18  750   ton  foder  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   endast avser   mjölk eller   endast  innebär paketering.  

 
 15.340 

 
 

 15.340-1 
 15.340-2 

 
 
 
 9 
 5 

 C  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling   av  enbart  animaliska 
 med  en produktion   av  mer  än  500  ton men  högst   18  750  ton  foder  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  5  000  ton  men  högst  18 750   ton  produkter per   kalenderår. 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  5  000  ton  produkter  per  kalenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten 

 1.  är  tillståndspliktig  enligt  29  §, eller  
2.   endast  avser  mjölk  eller  endast innebär  paketering.  
 

 råvaror 

 15.34001  1  U  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling   av  enbart 
 med  en produktion   av  högst  500  ton  produkter  per  kalenderår. 

 
 Punkten  avser  inte  produktion  av  endast  mjölk  eller  endast  innebär  paketering. 

 

 animaliska  råvaror 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

       Foder av vegetabiliska råvaror 

 15.350-i  9  B  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling   av  enbart  vegetabiliska råva-
 ror  med  en  produktion  av 

 1.  mer  än  75  000  ton  per  kalenderår,  eller 
2.   mer  än 

 a)  600 ton   per  dygn,  om  anläggningen  är  i  drift  i högst  90  dygn   i rad   under  ett  kalenderår,  eller 
 b)  300  ton  per  dygn  i övriga  fall.  

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   endast innebär  paketering.  

 
 15.36001  1  U  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling  

 ror  med  en  produktion  av  högst  5  000  ton  per  kalenderår. 
 

 Punkten  gäller  inte  om  verksamheten  endast  innebär paketering.  
 

 av  enbart  vegetabiliska råva-

       Foder av kombinerade råvaror 

 15.370-i  10  B  Anläggning  för  framställning  av  foder  med  beredning  och behandling   av  animaliska  och vegetabi-
 liska  råvaror,  i  kombinerade  eller  separata  produkter,  med  en produktion   av  en  slutprodukt  vars 

 innehåll  av  animaliskt material   uppgår till  
 1.  mer  än  10  viktprocent  och  produktionen  uppgår  till  mer  än  75  ton  per  dygn  eller  mer  än  18  750 

 ton per   kalenderår,  eller 
 2.  högst  10  viktprocent  och  produktionen  uppgår  till  en  mängd 

a)   per  dygn  som  i  antal  ton  överstiger  animalievärdet, 
 b)  per  kalenderår  som  i  antal  ton  överstiger  talet  250  multiplicerat  med  animalievärdet. 

 
 Med  animalievärdet  avses  talet  300  minskat  med  det tal  som   bestäms  genom  att  multiplicera 22,5  
 med  talet  för det   animaliska materialets   viktprocent  av  slutprodukten. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   endast  innebär paketering.  

 
    TEXTILVAROR 

 17.10-i  
 
 

 17.10-i1 
 17.10-i2 

 
 
 

 24 
 22 

 B  Anläggning  för  förbehandling  eller  färgning  av  mer  än10  ton  textilfibrer  eller  textilier 
 ler  mer  än  2  500  ton  textilfibrer  eller  textilier  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  20  000  ton  textilfibrer  eller  textilier  per  kalenderår. 
  - Mer  än  2  500  ton  men  högst  20  000  ton  textilfibrer  eller  textilier  per  kalenderår. 

 

 per  dygn el-

 17.20 
 
 

 
 
 

 B  Anläggning  för  förbehandling  eller  färgning  av  mer  än  200  ton  men  högst  2  500  ton  textilfibrer el-
 ler  textilier  per  kalenderår  eller  för  annan beredning   av  mer  än  200  ton  textilmaterial  per kalen-

 derår. 
 

 17.20-1 
 

 17.20-2 
 
 

 17.20-3 

 
 14 

 
 13 

 
 

 11 

 
  - Annan  beredning  än  förbehandling  eller  färgning  av  mer  än  2500  ton  textilmaterial  per kalen-

 derår. 
  - Förbehandling  eller  färgning  av  mer  än  1000  ton  men  högst  2500  ton  textilfibrer  eller  textilier 

 per  kalenderår  eller  för  annan  beredning  av  mer  än  1000  ton  men  högst  2500  ton  textilmaterial  per 
 kalenderår. 

  - Förbehandling  eller  färgning  av  mer  än  200  ton  men  högst  1000  ton  textilfibrer  eller  textilier  per 
 kalenderår  eller  för  annan  beredning  av  mer  än  200  ton  men  högst  1  000  ton  textilmaterial  per ka-

 lenderår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten 
 1.  är  tillståndspliktig  enligt  1  §,  eller 
 2.  medför  utsläpp  av  avloppsvatten  och  utsläpp  till  luft  av  högst  3  ton  flyktiga  organiska före-

 ningar  per  kalenderår. 
 

10 
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 17.30  5  C  Anläggning  för  förbehandling,  färgning  eller  annan 
 textilmaterial  per  kalenderår. 

 

 beredning  av  mer  än  10  ton  men  högst  200  ton 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 
 

 17.3001  3  U  Anläggning 
 kalenderår. 

 för  förbehandling,  färgning  eller  annan  beredning  av  högst  10  ton  textilmaterial  per 

 
       PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 18.10-i  18   B  Anläggning  för garvning   av 
 eller  skinn  per  kalenderår. 

 mer  än  12  ton  hudar  eller  skinn  per  dygn  eller  mer  än  3  000  ton  hudar 

 
 18.20  18  B  Anläggning  för garvning   av  mer  än  100  ton men   högst  3  000  ton  hudar  eller 

 eller  för  annan  beredning  av  mer  än  100  ton  hudar  eller  skinn. 
 skinn  per  kalenderår 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 

 
 18.3001  1  U  Anläggning  för garvning   eller  annan  beredning  av  högst  2  ton  hudar  eller  skinn  per  kalenderår. 

 
    TRÄVAROR 

        Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

  

  

 20.05-i  10  B  Anläggning  för  behandling  av  trä eller   träprodukter med
 75  kubikmeter  behandlat  trä  eller  träprodukter  per  dygn 
 trä  eller  träprodukter  per  kalenderår. 

 kemikalier  med  en  produktion  av  mer  än 
 eller  mer  än  18  750  kubikmeter  behandlat 

 
 Tillståndsplikt gäller   inte om   verksamheten endast   avser 

 
 behandling  mot  blånadssvamp. 

 20.10  8  C  Anläggning  för  behandling  av  trä eller   träprodukter med
 75  kubikmeter  behandlat  trä  eller  träprodukter  per  dygn 
 trä  eller  träprodukter  per  kalenderår. 

 kemikalier  med  en  produktion  av  högst 
 eller  högst  18  750  kubikmeter  behandlat 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  endast  avser  behandling  mot  blånadssvamp. 

 
         Sågning, hyvling och svarvning av trä 

 20.20 
 
 

 
 
 

 B  Sågverk  eller  annan  anläggning  för  tillverkning  av  träprodukter  genom  sågning, 
 svarvning  för  en produktion   av  mer  än  70  000  kubikmeter  per  kalenderår. 

 

 hyvling  eller 

 20.20-1 
 20.20-2 
 20.20-3 

 17 
 14 
 11 

  - Mer  än  500  000  kubikmeter  per  kalenderår. 
  - Mer  än  200  000  kubikmeter  men  högst  500  000  kubikmeter  per  kalenderår. 
  - Mer  än  70  000  kubikmeter  men  högst  200  000  kubikmeter  per  kalenderår. 

 
 20.30 

 
 
 

 C  Sågverk  eller  annan  anläggning  för  tillverkning  av  träprodukter  genom  sågning, 
 ning  för  en  produktion  av  mer  än  6  000  kubikmeter  per  kalenderår. 

 hyvling  eller svarv-

   
 20.30-1 
 20.30-2 

 9 
 7 

  - Mer  än  30  000  kubikmeter  men  högst  70  000  kubikmeter  per  kalenderår. 
  - Mer  än  6  000  kubikmeter  men  högst  30  000  kubikmeter  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  inte  är  tillståndspliktig  enligt  3 

 
 §. 

 20.3001  3  U  Sågverk 
 ning  för 

 eller  annan  anläggning 
 en  produktion  av  mer 

 för  tillverkning  av  träprodukter 
 än  500  kubikmeter  men  högst  6 

 genom  sågning, 
 000 kubikmeter  

 hyvling  eller svarv-
 per  kalenderår. 

 

11 
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 20.3002  1  U  Sågverk 
 ning  för 

 

 eller  annan  anläggning  för  tillverkning  av  träprodukter  genom 
 en  produktion  av  högst  500  kubikmeter  per  kalenderår. 

 sågning,  hyvling  eller svarv-

         Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 

 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. 

 
  - I  form  av  träull,  trämjöl,  flis,  spån  eller  liknande,  baserad  på  mer  än  100  000  kubikmeter  fast  mått 

 per  kalenderår. 
  - I  form  av  träull,  trämjöl,  flis,  spån  eller  liknande,  baserad  på  mer  än  10  000  kubikmeter  men 

 högst  100  000  kubikmeter  fast  mått  per  kalenderår. 
  - I  form  av  träull,  trämjöl,  flis,  spån  eller  liknande,  baserad  på  mer  än 1  000   kubikmeter  men  högst 

 10  000  kubikmeter  fast  mått  per  kalenderår. 
  - I  form  av  träull,  trämjöl,  flis,  spån  eller  liknande,  baserad  på  mer än  150  000   kubikmeter  löst  mått 

 råvara  per  kalenderår. 
 - I   form av  träull,  trämjöl,   flis,  spån  eller  liknande, baserad   på  mer än  20  000  kubikmeter   men 

 högst  150  000  kubikmeter löst   mått  råvara  per  kalenderår. 
 - I   form av  träull,  trämjöl,   flis,  spån  eller  liknande, baserad   på  mer än  3  000  kubikmeter   men  högst 

 20  000  kubikmeter löst   mått  råvara  per  kalenderår. 
 - I   form av   pellets  eller  briketter,  baserad på   mer  än  5  000  kubikmeter  råvara  per  kalenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller inte   tillfällig  flisning. 
 

 20.4002  1  U  Anläggning  för  framställning  eller  bearbetning  av  träbaserat  bränsle,  eller  av 
 är  baserade  på   skogs- eller  jordbruksprodukter,  i  form  av  träull,  trämjöl,  flis, 

 baserad  på  högst  3  000  kubikmeter  löst  mått  råvara  per  kalenderår. 
 

bränsleprodukter  som  
 spån  eller  liknande, 

 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. 
 

         Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

 20.50-i  18  B  Anläggning  med  en  produktion  av mer   än  600  kubikmeter  per  dygn 
 meter  per  kalenderår  av  OSB-skivor,  träfiberskivor  eller  spånskivor. 

 

 eller mer   än  150  000 kubik-

 20.60 
 
 
 
 

 20.60-1 
 20.60-2 

 
 20.60-3 

 
 
 
 
 
 9 
 9 

 
 7 

 C  Anläggning  för  tillverkning  av 
 1.  fanér  eller  plywood,  eller 
 2.  högst  600 kubikmeter   per  dygn eller  högst  150  000   kubikmeter  per  kalenderår 

 träfiberskivor,  spånskivor eller   andra  produkter  av  spån. 
 
  - Fanér  eller  plywood 
  - Mer  än  500  kubikmeter  men  högst  150  000  kubikmeter  per  kalenderår  av OSB-

 skivor,  spånskivor  eller  andra  produkter  av  spån. 
  - Högst  500  kubikmeter  per  kalenderår av   OSB-skivor,  träfiberskivor, spånskivor

 dukter  av  spån. 
 

 av  OSB-skivor, 

 skivor, träfiber-

   eller  andra pro-
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      Lagring av timmer 

 20.70 
 
 
 
 

 20.70-1 
 

 
 
 
 
 
 9 

 

 B  Anläggning  för  lagring  av 
 1.  mer  än  20  000  kubikmeter timmer   fast  mått  under  bark  (m³  fub)  på  land  med  begjutning  av vat-

 ten,  eller 
 2.  mer  än  10  000  kubikmeter timmer   fast  mått  under  bark  (m³  fub) i   vatten. 

 
  - 1.  Mer  än  200  000 kubikmeter   på  land  med  begjutning  av  vatten,  eller 

   2.  Mer  än  100  000  kubikmeter  i  vatten. 
 

 20.70-2 
 
 
 

 20.70-3 

 
 8 

 
 
 
 7 

 
 -1.  Mer än  80   000  kubikmeter  men  högst  200  000  kubikmeter  på  land  med  begjutning  av  vatten, 

 eller 
   2.  Mer  än  10  000  kubikmeter  men  högst  40  000  kubikmeter  i  vatten. 
 
  - 1.  Mer  än  20  000  kubikmeter  men  högst  80  000  kubikmeter  med  begjutning  av  vatten,  eller 

   2.  Mer  än  10  000  kubikmeter  men  högst  40  000  kubikmeter  i  vatten. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  anmälningspliktig  enligt  10  §. 
 

 20.80 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
 5 
 3 
 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 till-

 ståndspliktig  enligt  8  §. 
 
  - Mer  än  10  000  kubikmeter  men  högst  20  000  kubikmeter  på  land  med  vattenbegjutning 
  - Mer  än  500  kubikmeter  men  högst  10  000  kubikmeter  på  land  med  vattenbegjutning. 
  - Mer  än  2  000  kubikmeter  på  land  utan  vattenbegjutning. 
  - Mer  än  5  000  kubikmeter  men  högst  10  000  kubikmeter  i  vatten. 
  - Mer  än  500  kubikmeter  men  högst  5  000  kubikmeter  i  vatten. 

 
 20.8001  3  U  Anläggning 

 under  bark 
 

 för 
(m3  

 lagring  av 
 fub),  om 

 mer än  500   kubikmeter  timmer  men  högst  2000 
 lagringen  sker  på  land  utan  vattenbegjutning. 

 kubikmeter  fast  mått 

 20.8002  1  U  Anläggning 
 

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

 20.90  3  C  Anläggning  för  lagring  av  timmer  som  inte  sker  i  eller  nära  vattentäkt,  om  lagringen  har  pågått 
 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 

 ten,  eller 
 2.  mer  än  10  000  kubikmeter  timmer  fast  mått  under  bark  (m3  fub)  i  vatten. 

 

mer  

vat-

 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 vat-

 ten,  eller 
 2.  högst  10  000  kubikmeter  timmer  fast  mått  under  bark  (m3  fub)  i  vatten. 

 
      Behandling av blånadssvamp 

 20.91  6  C  Anläggning  för  behandling  av 
 
Anmälningsplikten   gäller  inte 
eller  2   §. 
 

 trä 

 om 

 och  träprodukter 

 verksamheten  är 

 mot  blånadssvamp. 

  tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt 1  

       MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 21.1001  4  U  Anläggning 
 

 för  framställning  av  pappersmassa  om  verksamheten  inte  är  tillståndspliktig  enligt  1§. 

 21.30-i  15  A  Anläggning  för  framställning 
 papper,  papp  eller  kartong. 

 

 av  mer än  20  ton  per  dygn   eller  mer  än  7  300  ton  per  kalenderår  av 

 21.40  9  B  Anläggning  för  framställning  i  industriell 
 kalenderår  av  papper,  papp  eller  kartong. 

 

 skala  av  högst  20  ton  per  dygn  eller  högst  7  300  ton  per 

 21.4001  3  U  Anläggning  för 
 tig  enligt  1  eller 

 

 framställning 
 2§. 

 av  papper,  papp  eller  kartong  om  verksamheten  inte  är tillståndsplik-

       FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

 22.10  9  C  Rulloffsettryckeri  där  tryckning  sker  med  heatsetfärg. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är   tillstånds- eller 
 2,  3 eller   4  §. 

 

 anmälningspliktig  enligt  19  kap. 

 22.20  5  C  Anläggning 
 

 med  tillverkning  av  metallklichéer. 

 22.30  8  B  Anläggning  med  utsläpp  av 
 material  i  form  av  film  eller 

 

 processavloppsvatten  där 
 papperskopior  framkallas 

 mer  än  50  000  kvadratmeter 
 per  kalenderår. 

 fotografiskt 

 22.40 
 
 
 
 
 
 

 22.40-1 
 22.40-2 

 
 22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 3 
 6 

 
 4 

 C  Anläggning  
 1.  utan  utsläpp  av processavloppsvatten   där  mer  än  50  000 kvadratmeter   fotografiskt  material  i 

 form av   film  eller papperskopior   framkallas  per  kalenderår, eller  
2.   med  utsläpp  av processavloppsvatten   där  mer än   5  000 kvadratmeter   fotografiskt  material  i 

 form av  film   eller papperskopior   framkallas  per  kalenderår,  om verksamheten   inte är  tillståndsplik-
 tig  enligt  3  §. 

 
  - Utan  utsläpp  av processavloppsvatten   där  mer  än  50  000 kvadratmeter  framkallas   per kalenderår.  
  - Med  utsläpp  av  processavloppsvatten  där  mer än  15  000   kvadratmeter  men  högst  50  000 kvad-

 ratmeter  framkallas  per  kalenderår. 
  - Med  utsläpp  av  processavloppsvatten  där  mer än   5  000 kvadratmeter   men  högst  15  000 kvadrat-

 meter  framkallas  per  kalenderår. 
 

 22.4001  2  U  Anläggning utan   utsläpp  av  processavloppsvatten  där 
 000  kvadratmeter  fotografiskt  material  i  form  av  film 

 derår. 

 mer 
 eller 

 än  15  000  kvadratmeter men   högst  50 
 papperskopior  framkallas  per kalen-

 
 22.4002  1  U  Anläggning utan   utsläpp  av  processavloppsvatten  där 

 000  kvadratmeter  fotografiskt  material  i  form  av  film 
 derår. 

 mer 
 eller 

 än  5  000  kvadratmeter men   högst  15 
 papperskopior  framkallas  per kalen-

 
 22.4003  1  U  Anläggning utan   utsläpp  av  processavloppsvatten  där  högst  5  000 

 rial  i  form  av  film  eller  papperskopior  framkallas  per  kalenderår. 
 

 kvadratmeter  fotografiskt mate-

 22.4004  2  U  Anläggning  med  utsläpp  av  processavloppsvatten  där 
kvadratmeter   fotografiskt  material  i  form  av  film  eller 

 om  verksamheten  inte är   tillståndspliktig  enligt  22.30. 
 

 mer  än  1  000  kvadratmeter men  högst   5  000 
 papperskopior  framkallas  per  kalenderår, 

 22.4005  1  U  Anläggning  med  utsläpp  av  processavloppsvatten  där  högst  1  000 
 rial  i  form  av  film  eller  papperskopior  framkallas  per  kalenderår. 

 

 kvadratmeter  fotografiskt mate-

       STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
 KÄRNBRÄNSLE 

14 



 

 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 23.20  19  B  Anläggning  för  tillverkning 
 3,  4  eller 5   §  eller  17  kap. 4  

 

 av 
 §. 

 produkter  ur  kol,  om  verksamheten  inte  är  tillståndspliktig  enligt  2, 

 23.50  16  A  Behandling 
 

 eller  lagring  av  obestrålat  kärnbränsle. 

     KEMISKA PRODUKTER 

     Organiska kemikalier 

 24.02-i  21  B  Anläggning  för att  
ton   enkla kolväten  
 

 genom  kemisk 
 per kalenderår.  

 eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.04-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk  reaktion 
ton   syreinnehållande  organiska  föreningar  per kalenderår.
 

 i 
  

 industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.06-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
ton   svavelinnehållande  organiska  föreningar  per 
 

 reaktion  i  industriell 
 kalenderår. 

 skala tillverka   högst  20  000 

 24.08-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
ton   kväveinnehållande  organiska  föreningar  per 
 

 reaktion  i  industriell 
 kalenderår. 

 skala tillverka   högst  20  000 

 24.10-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
ton  fosforinnehållande   organiska  föreningar  per 
 

 reaktion  i  industriell 
 kalenderår. 

 skala tillverka   högst  20  000 

 24.12-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
ton   halogenerade kolväten   per kalenderår.  
 

 reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.14-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
ton   metallorganiska  föreningar  per  kalenderår. 
 

 reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.16-i  21  B  Anläggning  för 
ton   plaster  per 
 

att   genom 
 kalenderår. 

 kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.18-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk 
ton   syntetgummi  per  kalenderår. 
 

 eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.20-i  21  B  Anläggning  för 
ton   färgämnen 
 

att   genom  kemisk  eller  biologisk 
 eller  pigment  per  kalenderår. 

 reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.22-i  21  B  Anläggning 
ton  ytaktiva  
 

 för att   genom  kemisk  eller  biologisk 
 ämnen  eller  tensider  per  kalenderår. 

 reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.24-i  21  B  Anläggning  för att   genom 
ton   gaser  per  kalenderår. 
 

 kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.26-i  21  B  Anläggning  för att   genom 
ton  syror   per kalenderår.  
 

 kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.28-i  21  B  Anläggning  för att   genom 
ton   baser  per  kalenderår. 
 

 kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.30-i  21  B  Anläggning  för att   genom 
ton   salter  per  kalenderår. 
 

 kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  20  000 

 24.32-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka  
ton   icke-metaller,  metalloxider  eller  andra oorganiska   föreningar  per  kalenderår. 
 

 högst  20  000 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    Gödselmedel 

 24.34-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk  eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala 
 högst  20  000  ton enkla   eller  sammansatta  gödselmedel  baserade  på  fosfor, 

 

per   kalenderår  tillverka 
 kväve eller   kalium. 

      Växtskyddsmedel och biocider 

 24.36-i  21  B  Anläggning  för att   genom 
ton   växtskyddsmedel  eller 
 

 kemisk  eller 
 biocider  per 

 biologisk  reaktion 
 kalenderår. 

 i  industriell  skala tillverka   högst  1  000 

 24.37  26  B  Anläggning 
 

 för  tillverkning  i  industriell  skala  av  biotekniska  organismer  för  bekämpningsändamål. 

    Läkemedel 

 24.39-i  21  B  Anläggning  för 
ton   läkemedel, 
 

att   genom  kemisk  eller  biologisk  reaktion 
 även  mellanprodukter,  per  kalenderår. 

 i  industriell  skala tillverka   högst  1  000 

 24.40 
 
 

 24.40-1 
 24.40-2 
 24.40-3 
 24.40-4 

 
 
 

 11 
 8 
 6 
 3 

 C  Anläggning  för att   genom  endast  fysikaliska  processer  tillverka  läkemedel 
 ning). 

 
  - Mer  än  100  ton  kalenderår. 
  - Mer  än  10  ton  men  högst  100  ton  per  kalenderår. 
  - Mer  än  500  kg  men  högst  10  ton  per  kalenderår. 
  - Högst  500  kg  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  apotek  eller  sjukhus  eller  om  verksamheten 

 19 kap   3  §. 
 

 (farmaceutisk tillverk-

 är  tillståndspliktig  enligt 

 24.41  8  C  Anläggning  för  behandling  av 
 
Anmälningsplikten   gäller  inte 

 av  1-40  eller  42-47  §§. 
 

 mellanprodukter. 

 om  verksamheten  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  någon 

    Sprängämnen 

 24.43-i  21  B  Anläggning  för att   genom  kemisk 
ton   sprängämnen  per  kalenderår. 
 

 eller  biologisk  reaktion  i  industriell  skala tillverka   högst  1  000 

      Annan kemisk tillverkning 

 24.44  8  C  Anläggning  för att  
 oorganiska  ämnen, 

 

 genom  kemiska  eller  biologiska reaktioner   yrkesmässigt  tillverka  organiska 
 i  försöks-,   pilot- eller  laboratorieskala  eller annan   icke  industriell  skala. 

 eller 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 24.45   B  Anläggning  för att   genom  endast  fysikaliska  processer i   industriell  skala  tillverka 
   1.   gas- eller  vätskeformiga  kemiska  produkter, 
   2. läkemedelssubstanser   genom  extraktion  ur  biologiskt  material, 
   3.  sprängämnen, 
   4.  pyrotekniska  artiklar,  eller 
   5.  ammunition. 
   

 24.45-1  10 -Verksamheten   avser   gas- eller  vätskeformiga  kemiska  produkter 
 24.45-2  16 -Verksamheten   avser  läkemedelssubstanser 
 24.45-3  10 -Verksamheten   avser  sprängämnen 
 24.45-4  10 -Verksamheten   avser pyrotekniska   artiklar 
 24.45-5  6 -Verksamheten   avser  ammunition 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte 

 1.  tillverkning  av  mindre  än  100  ton  per  kalenderår, om   det  i  verksamheten  inte  används  eller till-
 verkas  någon  kemisk  produkt  som 

a)   enligt  föreskrifter  som  har meddelats   av Kemikalieinspektionen   är klassificerad   eller uppfyller  
 kriterierna  för  att klassificeras   med  de  riskfraser  som  ingår  i  faroklasserna  ”mycket  giftig”, ”giftig”,  
 ”frätande”,  ”cancerframkallande”,  ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”   eller  ”miljöfarlig”, eller  

 b)  enligt  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  1272/2008  av  den  16  december  2008 
 om  klassificering,  märkning  och  förpackning  av  ämnen och   blandningar,  ändring och  upphävande  

 av  direktiven  67/548/EEG  och  1999/45/EG  samt  ändring  av  förordning  (EG)  nr  1907/2006 
 uppfyller  kriterierna  för  att klassificeras   i  faroklasserna  ”akut  toxicitet  kategori  1”,  ”akut  toxicitet 

 kategori  2”,  ”akut  toxicitet  kategori  3”,  ”specifik  organtoxicitet  enstaka  exponering  kategori  1”, 
 ”specifik  organtoxicitet  upprepad  exponering  kategori  1”,  ”frätande  på  huden kategori   1A”, ”frä-

 tande på   huden  kategori  1B”, ”frätande   på  huden  kategori  1C”, ”cancerogenitet   kategori  1A”, 
 ”cancerogenitet  kategori 1B”,   ”cancerogenitet  kategori  2”,  ”mutagenitet i   könsceller  kategori  1A”, 

 ”mutagenitet  i  könsceller kategori   1B”, ”mutagenitet  i   könsceller  kategori  2”, ”reproduktionstoxi-
citet   kategori  1A”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  1B”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  2”, ”far-

 ligt  för  vattenmiljön  kategori akut   1”, ”farligt  för  vattenmiljön   kategori  kronisk  1”,  ”farligt  för vat-
tenmiljön   kategori  kronisk 2”,   ”farligt  för  vattenmiljön  kategori  kronisk  3”,  ”farligt  för vattenmil-
jön   kategori  kronisk 4”  eller   ”farligt  för ozonskiktet”,  

 2.  tillverkning  av färg  eller  lack,   om  tillverkningen uppgår   till högst  1  000   ton per   kalenderår, 
3.   tillverkning  av  rengöringsmedel  eller  kroppsvårds-,  kosmetik- eller  hygienprodukter,   om tillverk-

 ningen uppgår   till  högst  2  000  ton  per  kalenderår, 
 4.  tillverkning  av  gasformiga  kemiska  produkter genom   destillation,  eller 

5.   om  verksamheten är  tillståndspliktig   enligt  19 kap.  
 

 24.46   C  Anläggning  för att   genom  endast  fysikaliska  processer i   industriell  skala  tillverka 
   1.  naturläkemedel  genom  extraktion ur   biologiskt  material, 
   2.  mer  än  10  ton  färg  eller  lack  per  kalenderår,  om  verksamheten  inte  är  tillståndspliktig  enligt  45  §, 
  3.   mer  än  10  ton  rengöringsmedel  eller kroppsvårds-,    kosmetik- eller  hygienprodukter  per kalen-
   derår,  om  verksamheten  inte är   tillståndspliktig  enligt  45  §, 
   4.  mer  än  5  000  ton gasformiga   kemiska  produkter per   kalenderår,  om  tillverkningen  sker  genom 
   destillation,  eller 
  5.   andra  kemiska produkter,   om  verksamheten  inte  är  tillståndspliktig enligt  45   §. 
   

 24.46-1  9   - Mer  än  10  ton  färg  eller  lack  per  kalenderår,  eller mer   än  5  000  ton  gasformiga  kemiska produk-
   ter  per  kalenderår  genom destillation,   eller  tillverkning  av andra   kemiska  produkter. 

 24.46-2  8   - Naturläkemedel  genom  extraktion  ur  biologiskt  material. 
 24.46-3  6   - Mer  än  1  000  ton  men  högst 2   000  ton  rengöringsmedel  eller  kroppsvårds-,   kosmetik- eller hygi-

   enprodukter per   kalenderår. 
 24.46-4  5   - Mer  än  10 ton   men  högst  1  000  ton  rengöringsmedel  eller  kroppsvårds-,   kosmetik- eller hygien-

produkter   per kalenderår.  
 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten är  tillståndspliktig   enligt  19 kap.  3   §. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 24.4601  4  U  Anläggning  för att   genom 
 eller  lack  per  kalenderår. 

 

 endast  fysikaliska  processer i   industriell  skala  tillverka  högst  10  ton  färg 

 24.4602  2  U  Anläggning  för att  
 göringsmedel  eller 

 

 genom  endast 
 kroppsvårds-, 

 fysikaliska  processer i   industriell 
  kosmetik- eller  hygienprodukter 

 skala  tillverka  högst 
 per  kalenderår. 

 10  ton ren-

 24.4603  4  U  Anläggning 
 gasformiga 

 

 för att   genom  endast  fysikaliska  processer i   industriell  skala  tillverka  högst  5  000 
 kemiska  produkter  per  kalenderår,  om  tillverkningen  sker  genom  destillation. 

 ton 

 24.47  8  C  Anläggning  för att   genom  endast  fysikaliska  processer,  i  försöks-,   pilot- eller  laboratorieskala  eller 
annan   icke  industriell skala,   yrkesmässigt tillverka  
1.   sprängämnen, 
2.   pyrotekniska  artiklar, 
3.   ammunition, 
4.   mer  än  10 ton   färg  eller  lack  per  kalenderår, 
5.   mer  än  10 ton   rengöringsmedel  eller kroppsvårds-,    kosmetik- eller  hygienprodukter  per kalen-

 derår, eller  
 6.  andra  kemiska produkter.  

 
 24.4701  4  U  Anläggning  för att   genom  endast  fysikaliska  processer,  i  försöks-,   pilot- eller  laboratorieskala  eller 

annan   icke  industriell skala,   yrkesmässigt tillverka  
1.   högst  10 ton   färg  eller  lack  per  kalenderår,  eller 
2.   högst  10 ton   rengöringsmedel  eller kroppsvårds-,   kosmetik  eller  hygienprodukter per   kalenderår. 
 

      GUMMI OCH PLASTVAROR 

 25.10 
 
 

 25.10-1 
 25.10-2 

 
 
 

 16 
 12 

 

 B  Anläggning  för att   genom  vulkning  tillverka  gummivaror,  om  produktionen  baseras 
 000 ton  ovulkad   gummiblandning  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  10  000 ton   ovulkad  gummiblandning  per  kalenderår. 
  - Mer  än  2  000  ton  men  högst 10  000   ton ovulkad   gummiblandning  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  19  kap.  3  §. 

 

 på  mer  än  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 
 1  ton  ovulkad  gummiblandning  per  kalenderår. 

 
  - Mer  än  500  ton  men  högst  2  000  ton  ovulkad  gummiblandning  per  kalenderår. 
  - Mer  än  100  ton  men  högst  500  ton  ovulkad  gummiblandning  per  kalenderår. 
  - Mer  än  50  ton  men  högst  100  ton  ovulkad  gummiblandning  per  kalenderår. 
  - Mer  än  1  ton  men  högst  50 ton  ovulkad   gummiblandning  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller inte   om  verksamheten  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig 

 19  kap. 3   eller  4  §. 
 

 på  mer  än 

enligt   1  §  eller 

 25.1101  1  U  Anläggning  för att   genom 
 ovulkad  gummiblandning 

 

 vulkning  tillverka 
 per  kalenderår. 

 gummivaror,  om  produktionen  baseras  på högst   1  ton 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

25.20 

25.20-1 

25.20-2 

25.20-3 

9 

10 

8 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastrå-
vara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 
20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen 
baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

25.50 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 
25.50-5 

25.50-6 

25.50-7 

25.50-8 

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 bearbet-
ning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §. 

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 monte-
ring 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. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

     MINERALISKA PRODUKTER 

        Glas, glasvaror och keramiska produkter 

 26.05-i  14  B  Anläggning  för  tillverkning  av  glas  inklusive 
 ler  mer  än  5  000  ton  per  kalenderår. 

 

 glasfiber  med  smältning  av  mer  än  20  ton  per  dygn el-

 26.10-i  14  B  Anläggning  för  smältning  av 
 än  20  ton  per  dygn  eller  mer 

 

 mineraler,  inklusive  tillverkning 
 än  5  000  ton  per  kalenderår. 

 av  mineralull,  med  smältning av   mer 

 26.1001  5  U  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  varor  av  glasfiber. 

 26.20 
 
 
 
 
 

 26.20-1 
 26.20-2 

 
 26.20-3 

 
 26.20-4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 11 
 8 

 
 11 

 
 8 

 

 B  Anläggning  för  tillverkning  av  glas  eller  glasvaror  som  omfattar  blandning  av  glasråvaror  (mäng), 
 smältning  eller  syrabehandling  av  glas,  om  verksamheten  innebär  att 

 1.  mer  än  5  ton glasråvaror   med  tillsats  av  bly- eller   arsenikföreningar  förbrukas  per  kalenderår, el-
 ler 

 2.  mer  än 500  ton   andra  glasråvaror  förbrukas per   kalenderår. 
 
  - Mer  än  1  000 ton  glasråvaror   med  tillsats  av  bly- eller   arsenikföreningar  förbrukas  per  kalenderår. 
  - Mer  än  5 ton   men  högst 1  000   ton  glasråvaror  med  tillsats  av   bly- eller  arsenikföreningar förbru-

 kas per   kalenderår. 
  - Mer  än  2  000 ton   andra  glasråvaror (än  sådana   med  tillsats  av  bly- eller   arsenikföreningar) förbru-

 kas per   kalenderår. 
  - Mer  än  500 ton   men  högst  2  000  ton  andra glasråvaror   (än  sådana  med  tillsats av    bly- eller arse-

 nikföreningar)  förbrukas per   kalenderår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  1  eller  2 §.  
 

 26.30  5  C  Anläggning  för  tillverkning  av  glas  eller  glasvaror  som  omfattar  blandning  av 
 (mäng),  smältning  eller  syrabehandling av   glas,  om verksamheten   innebär  att 

 1.  mer  än  500  kilogram  glasråvaror  med  tillsats  av   bly- eller  arsenikföreningar 
 derår, eller  

 2.  mer  än  5  ton  andra  glasråvaror förbrukas   per kalenderår.  
 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1,  2 
 

 glasråvaror 

 förbrukas  per 

 eller  3  §. 

kalen-

 26.3001  2  U  Anläggning  för  tillverkning  av  glas  eller  glasvaror  som  omfattar  blandning  av  glasråvaror  (mäng), 
 smältning  eller  syrabehandling  av  glas,  om  verksamheten  innebär  att 

 1.  högst 500   kilogram  glasråvaror  med  tillsats  av   bly- eller  arsenikföreningar  förbrukas  per kalen-
 derår, eller  

 2.  högst  5 ton   andra  glasråvaror  förbrukas per   kalenderår. 
 

 26.40  8  C  Anläggning  för  tillverkning  av  glasfiber. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten 
 

 är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 

 26.50-i  11  B  Anläggning  för att   tillverka  keramiska  produkter  genom  bränning,  särskilt  takpannor,  tegel,  eldfast 
 sten,  kakel,  stengods  eller  porslin,  med  en 

 1.  produktion  av  mer  än  75  ton  per  dygn  eller mer   än  18  750  ton  per  kalenderår,  eller 
 2.  ugnskapacitet  på mer   än  fyra  kubikmeter och   med  en  satsningsdensitet på   mer  än  300  kilogram 

 per  kubikmeter. 
 

 26.51  11  B  Anläggning  för att   genom  bränning  tillverka 
 glasyr  med  tillsats  av  tungmetaller  används. 

 

 mer  än  50  ton  keramiska  produkter  per  kalenderår,  om 

 26.5101  3  U  Anläggning  för att   genom  bränning  tillverka 
 glasyr  med  tillsats  av  tungmetaller  används. 

 

 högst  50  ton  keramiska  produkter  per  kalenderår,  om 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 26.60  9  C  Anläggning  för  tillverkning  av  mer  än  100  ton  keramiska  produkter  per  kalenderår 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  6  eller  7  §. 
 26.6001  2  U  Anläggning 

 
 för  tillverkning  av  högst  100  ton  keramiska  produkter  per  kalenderår. 

         Cement, betong, kalk, krita och gips 

 26.7001  4  U  Anläggning  för att  
 1.  i  roterugn  tillverka  högst  125  000  ton  cement  per  kalenderår,  eller 

2.   i annan   ugn  tillverka  högst  12  500  ton  cement  per  kalenderår. 
 

 26.80  27  B  Anläggning  för  tillverkning 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte 
 

 av  cement. 

 om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  9  §. 

 26.90-i  10  B  Anläggning 
 kalenderår. 

 

 för  tillverkning  i  ugn  av  mer  än  50  ton  kalk per  dygn   eller  mer än  12  500   ton  kalk  per 

 26.100  8  C  Anläggning  för  tillverkning  av  mer  än  5  ton  kalk,  krita eller  kalkprodukter   per 
 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  9,  10 
 

 kalenderår. 

 eller  11  §. 

 26.10001  3  U  Anläggning 
kalenderår.  
 

 för  tillverkning  av  kalk,  krita  eller  kalkprodukter  för  en  produktion på  högst  5   ton per  

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

kalenderår.  

 26.120  9  C  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  mer  än  500  ton  varor  av  gips  per  kalenderår. 

 26.12001  3  U  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  högst  500  ton  varor  av  gips  per  kalenderår. 

      Andra mineraliska produkter 

 26.130-i  15  B  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  asbest  eller  av  asbestbaserade  produkter. 

 26.140  15  B  Anläggning  för  behandling 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte 
 

 eller  omvandling av   asbest. 

 om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  15  §  eller  4  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 kalender-

 dagar  under  en  tolvmånadersperiod. 
 
  - Inom  område  med  detaljplan  eller  områdesbestämmelser. 
  - Utanför  område  med  detaljplan  eller  områdesbestämmelser  i  mer  än  90  kalenderdagar  under  en 

 tolvmånadersperiod. 
 

 26.15001  1  U  Asfaltverk  eller  oljegrusverk  som  ställs 
 melser  i  högst  90  kalenderdagar  under 

 

 upp  utanför  område  med 
 en  tolvmånadersperiod. 

 detaljplan  eller områdesbestäm-
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 26.160  5  C  Anläggning  för  tillverkning  av  varor  av  asfalt. 
 

 26.170-i  10  B  Anläggning  för  tillverkning 
 moxid  per  kalenderår. 

 i  ugn  av  mer  än  50  ton  per  dygn  eller  mer  än  12  500  ton magnesiu-

 
 26.17001  5  U  Anläggning  för  tillverkning  i  ugn  av  högst  12  500  ton  magnesiumoxid  per  kalenderår. 

 
 26.180  7  C  Anläggning  för  tillverkning  av  konstgjorda  mineralfiber. 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är   tillstånds- eller 
annan  bestämmelse   i denna   förordning. 

 anmälningspliktig  enligt  någon 

 
      STÅL OCH METALL 

 27.32 
 

 
 

 B  Anläggning  för att   behandla  järnbaserade  metaller  genom  kallvalsning 
 kalenderår. 

 av  högst  100  000  ton  stål  per 

   
 27.32-1 
 27.32-2 

 13 
 10 

  - Mer  än  20  000  ton  men  högst  100  000  ton  per  kalenderår. 
  - Högst  20  000  ton  per  kalenderår. 

 
 27.40-i  

 
 
 

 B  Anläggning  för att   gjuta  järn  eller 
ton   per kalenderår.  

 stål,  om  produktion  är  mer  än  20  ton  per  dygn  eller  mer  än  5  000 

   
 27.40-i1 
 27.40-i2 

 

 12 
 11 

 

  - Mer  än  10  000  ton  järn  eller  stål 
  - Mer  än  5  000  ton  men  högst  10 

 vänds. 

 per 
 000 

 kalenderår  där   form- eller  gjutsand  används. 
ton   järn  eller  stål  per  kalenderår  där   form- eller  gjutsand an-

 27.40-i3 
 27.40-i4 

 

 9 
 7 

  - Mer  än  10  000  ton  järn  eller  stål 
  - Mer  än  5  000  ton  men  högst  10 

 används. 

 per 
 000 

 kalenderår  där  inte   form- eller  gjutsand  används. 
ton   järn  eller  stål  per  kalenderår  där  inte   form- eller  gjutsand 

 
 27.50 

 
 
 

 B  Anläggning  för att   gjuta  järn,  stål, aluminium,   zink  eller  magnesium,  om produktionen   är mer  
 500 ton   per kalenderår.  

 än 

   
 27.50-1 

 
 

 9 
 
 

  - 1.  mer  än  1000  ton  men  högst 5  000   ton  järn  eller  stål  per  kalenderår,  eller 
   2.  mer  än  1000  ton men   högst  5  000 ton   aluminium,  zink eller  magnesium   per kalenderår.  
 

 27.50-2 
 

 8 
 

  - 1.  mer  än  500  ton  men  högst  1  000  ton  järn  eller  stål  per  kalenderår, eller  
   2.  mer  än  500  ton men   högst  1  000  ton  aluminium,  zink eller  magnesium   per kalenderår.  

   
 27.50-3 

 
 7 

 
  - 1.  mer  än  1000  ton  men högst  5  000   ton  järn  eller  stål  per  kalenderår, eller  

   2.  mer  än  1  000  ton  men  högst  5  000  ton  aluminium,  zink  eller  magnesium  per  kalenderår. 
   

 27.50-4  7   - 1.  mer  än  500  ton men  högst   1  000 ton  järn   eller  stål  per  kalenderår, eller  
   2. mer   än  500  ton men   högst  1  000  ton  aluminium,  zink eller  magnesium   per kalenderår.  
 

 Tillståndsplikten gäller   inte om  verksamheten   är  tillståndspliktig enligt  8  eller  14  §.  
 

 27.60  3  C  Anläggning  för att   gjuta  järn, 
ton   per kalenderår.  

 stål, aluminium,   zink  eller  magnesium,  om produktionen   är mer   än  10 

 
Anmälningsplikten   gäller inte   om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  8,  9  eller  14  §. 
 

 27.6001  1  U  Anläggning  för att   gjuta 
 ton  per  kalenderår. 

 järn,  stål, aluminium,   zink  eller  magnesium,  om produktionen   är  högst  10 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är åter-
vinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalen-
derår. 

27.101-i 

27.101-i1 
27.101-i2 

21 
19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är åter-
vinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 

27.110 

27.110-1 
27.110-2 

11 
9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningspro-
dukter eller inte. 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast av-
ser gjuterier. 

27.120 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

26 
21 
13 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.130 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

22 
14 
11 
9 
8 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är mer än 50 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produk-
tionen är högst 1 ton per kalenderår. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

        METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
 TAGNING 

 28.10-i 
 
 

 28.10-i1 
 28.10-i2 

 
 28.10-i3 

 
 28.10-i4 

 
 
 

 13 
 11 

 
 8 

 
 7 

 B  Anläggning  för  kemisk  eller  elektrolytisk  ytbehandling  av  metall  eller  plast,  om  behandlingsbaden 
 har  en  sammanlagd  volym  av  mer  än  30  kubikmeter. 

 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  10  000  kubikmeter  avloppsvatten  per kalenderår.  
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  1  000  kubikmeter  men  högst  10  000  kubikmeter avlopps-

 vatten  per  kalenderår. 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  100  kubikmeter  men  högst  1  000  kubikmeter  avloppsvatten 

 per  kalenderår. 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  högst  100  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 

 
 28.20 

 
 
 
 

 28.20-1 
 28.20-2 

 
 28.20-3 

 
 28.20-4 

 
 
 
 
 

 12 
 9 

 
 7 

 
 7 

 B  Anläggning  för  kemisk  eller  elektrolytisk  ytbehandling  av  metall  eller  plast,  om 
 1.  behandlingsbaden  har  en  sammanlagd  volym  av mer   än  1  kubikmeter  men  högst  30  kubikmeter, 

 och 
 2.  verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  10  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 

 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  10  000  kubikmeter  avloppsvatten  per kalenderår.  
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  1  000  kubikmeter  men  högst  10  000  kubikmeter avlopps-

 vatten  per  kalenderår. 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  100  kubikmeter  men  högst  1  000  kubikmeter  avloppsvatten 

 per  kalenderår. 
  - Verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  10  kubikmeter  men  högst  100  kubikmeter  avloppsvatten 

 per  kalenderår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  betning  med  betpasta. 
 

 28.25 
 

 28.25-1 
 28.25-2 

 
 
 4 
 2 

 C  Anläggning  för  kemisk  eller  elektrolytisk  ytbehandling  av  metall  eller  plast. 
 

 -Om  verksamheten  ger  upphov  till  mer  än  1  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 
 -Om  verksamheten  ger  upphov  till  högst  1  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  betning  med  betpasta  eller  om  verksamheten  är  tillståndspliktig 

 1  eller  2  §. 
 

 enligt 

 28.30 
 
 
 
 
 

 28.30-1 
 28.30-2 
 28.30-3 
 28.30-4 

 
 
 
 
 
 

 12 
 9 
 8 
 7 

 B  Anläggning  för  
 1.  beläggning  med  metall  på  annat  sätt  än  genom  kemisk  eller elektrolytisk   ytbehandling, 

samheten   ger  upphov  till  mer  än  10  kubikmeter  avloppsvatten per   kalenderår,  eller 
 2.  våttrumling av  annan   metall  än  aluminium eller   stål,  om  verksamheten  ger  upphov  till 

kubikmeter   avloppsvatten  per  kalenderår. 
 
  - Mer  än  10  000  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 
  - Mer  än  1  000  kubikmeter  men  högst  10  000 kubikmeter   avloppsvatten  per  kalenderår. 
  - Mer  än  100  kubikmeter  men  högst  1  000  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 
  - Mer  än  10  kubikmeter  men  högst  100  kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  beläggning  med  metall  som  sker  med  vakuummetod. 

 

 om 

 mer 

verk-

 än  10 

 28.40  4  C  Anläggning  för  annan  beläggning  med  metall  än  genom  kemisk  eller  elektrolytisk  ytbehandling,  om 
 verksamheten  ger upphov   till mer   än 1   kubikmeter  avloppsvatten  per  kalenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  beläggning  med  metall  som  sker  med  vakuummetod eller   om verk-
samheten   är  tillståndspliktig  enligt  4  §. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 

28.50-1 
28.50-2 

28.50-3 

28.50-4 
28.50-5 
28.50-6 

28.50-7 

28.50-8 

12 
9 

7 

5 
9 
7 

5 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

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. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

28.95 

28.95-1 
28.95-2 

6 
4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per ka-
lenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per ka-
lenderår. 

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 28.9501  1  U  Anläggning,  som  omfattas  av  någon  eller  några  av  följande  punkter,  för 
1.   vattenbaserad  avfettning  som  ger  upphov  till  högst  10  kubikmeter avloppsvatten   per kalenderår,  

 om  verksamheten  inte är   fordonstvätt  eller  tillståndspliktig  enligt  någon  av  beskrivningarna  i 39.10-
 39.50, 

 2.  betning  med  högst  50  kilogram  betpasta per   kalenderår,  om  verksamheten ger   upphov  till av-
 loppsvatten, 

 3.  blästring  av  högst  500  kvadratmeter  yta per   kalenderår, 
 4.  våttrumling av   högst  1  ton  metaller  per  kalenderår  eller  härdning  av  högst  1  ton gods   per kalen-

 derår, 
 5.  termisk  ytbehandling  med  en  metallförbrukning  av  högst  50  kilogram  per  kalenderår, eller  

6.   metallbeläggning  med vakuummetod,   om  metallförbrukningen  uppgår  till  högst  500  kilogram 
 per  kalenderår. 

 
     ELEKTRISKA ARTIKLAR 

 31.10  26  A  Anläggning 
 kvicksilver. 

 för att   tillverka  batterier  eller  ackumulatorer  som innehåller   kadmium,  bly  eller 

 
 31.20  15  B  Anläggning 

 kvicksilver. 
 för att   tillverka  batterier  eller  ackumulatorer  som  inte  innehåller  kadmium,  bly  eller 

 
 31.30  5  C  Anläggning 

 
 för att   tillverka eller   reparera  ljuskällor  som  innehåller  kvicksilver. 

 31.40-i  28  A  Anläggning 
 

 för att   tillverka  grafitelektroder  genom  bränning  eller  grafitisering. 

 31.50  28  A  Anläggning  för att   tillverka 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte 
 

  kol- eller  grafitelektroder. 

 om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  4  §. 

 31.60  7  C  Anläggning 
 

 för att   tillverka  elektrisk  tråd  eller  elektrisk  kabel. 

    METALLBEARBETNING 

       Motorer, turbiner och reaktorer 

 34.10  7  C  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  fler  än  100  fordonsmotorer  per  kalenderår. 

 34.1001  2  U  Anläggning 
 

 för  tillverkning  av  högst  100  fordonsmotorer  per  kalenderår. 

 34.20  4  C  Provbänk  för  motorer,  turbiner  eller reaktorer.  
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    Motorfordon 

 34.30 
 
 

 
 
 

 B  Anläggning  för  tillverkning  och sammansättning   per  kalenderår  av 
 1.  fler  än  25  000  motorfordon med   en  totalvikt  per  fordon  som  uppgår  till högst   3,5  ton,  eller 

2.   fler  än  1  000  motorfordon med   en  totalvikt  per fordon  som   uppgår  till  mer  än 3,5   ton. 
   

 34.30-1 
 34.30-2 

 
 34.30-3 

 
 34.30-4 

 
 34.30-5 
 34.30-6 

 
 34.30-7 

 

 28 
 24 

 
 20 

 
 12 

 
 24 
 16 

 
 10 

 - Fler   än  200  000  motorfordon  med  en  totalvikt per   fordon  som  uppgår  till  högst  3,5  ton. 
 - Fler   än  100  000  motorfordon  men   högst 

 200  000 motorfordon   med  en totalvikt   per  fordon  som uppgår   till  högst  3,5 ton.  
 - Fler   än  50  000  motorfordon  men  högst  100  000  motorfordon med   en  totalvikt  per fordon  som  

 uppgår till   högst 3,5   ton. 
 - Fler  än  25   000  motorfordon  men  högst  50  000  motorfordon med  en   totalvikt  per fordon  som  

 uppgår till   högst 3,5   ton. 
 - Fler  än  20   000  motorfordon  med en  totalvikt  per  fordon  som   uppgår till   mer  än 3,5  ton.  
 - Fler  än  5  000  motorfordon   men  högst  20  000  motorfordon med  en   totalvikt per  fordon  som  upp-

 går  till  mer  än  3,5  ton. 
  - Fler  än  1  000  motorfordon  men  högst  5  000  motorfordon med   en  totalvikt  per  fordon  som upp-

 går  till  mer  än  3,5  ton. 
 

 34.40  9  C  Anläggning  för  tillverkning  och sammansättning   per  kalenderår  av 
 1.  fler  än  100  motorfordon  med  en  totalvikt  per  fordon  som  uppgår  till  högst 
 2.  fler  än  10  motorfordon  med  en  totalvikt  per  fordon  som  uppgår  till  mer än  

 3,5 
3,5  

 ton, 
 ton. 

 eller 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  3  §. 
 

 34.4001  3  U  Anläggning  för  tillverkning  och sammansättning   per  kalenderår  av  
 1.  högst  100 motorfordon   med  en  totalvikt  per  fordon  som  uppgår  till  högst 

2.   högst  10  motorfordon  med  en  totalvikt  per  fordon  som uppgår   till mer   än 
 3,5 
 3,5 
ton,  

 ton. 
  eller 

      Järnvägsutrustning och flygplan 

 34.50  9  C  Anläggning  för 
 1.  tillverkning  av järnvägsutrustning,  

2.   tillverkning  av  flygplan,  eller 
3.   reparation  av  flygplan. 
 

     Maskinell metallbearbetning 

 34.60  22  A  Anläggning  där  det  förekommer 
 endast  montering)  större  än  100 

 maskinell  metallbearbetning 
 000  kvadratmeter. 

 med en   tillverkningsyta  (utom  yta  för 

 
 34.70 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 B  Anläggning  där  det  förekommer  maskinell  metallbearbetning  och  där  total  tankvolym  för skärväts-
 kor,  processoljor  och hydrauloljor   i  metallbearbetningsmaskinerna  är  större  än  20  kubik-meter,  om 

 verksamheten  inte  är  tillståndspliktig  enligt  3  eller  6  §. 
 Med  total  tankvolym  avses  såväl  volymen  i  ett  fast  centralt  system  för  vätskor  som  volymen  i  lösa 

 behållare  som  är  kopplade  antingen  till  metallbearbetningsmaskin  eller  till  öppnade  behållare  som 
 används  för  påfyllning  av  metallbearbetningsmaskin. 

   
 34.70-1 

 
 16 

 
  - Total  tankvolym  för  skärvätskor,  processoljor  och  hydrauloljor  i  metallbearbetningsmaskinerna  är 

 större  än  75  kubikmeter. 
 34.70-2  14   - Total  tankvolym  för  skärvätskor,  processoljor  och  hydrauloljor  i  metallbearbetningsmaskinerna  är 

 större  än  20  kubikmeter  men  högst  75  kubikmeter. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 34.80 
 
 

 
 
 

 C  Anläggning  där  det  förekommer  maskinell  metallbearbetning  och  där  total  tankvolym  för skärväts-
 kor,  processoljor  och hydrauloljor   i  metallbearbetningsmaskinerna  är  större  än  1  kubikmeter,  om 

 verksamheten  inte  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9  eller  10§. 
   
   Med  total  tankvolym  avses  det  samma  som  i  7 §   andra  stycket. 
   

 34.80-1 
 

 34.80-2 
 

 34.80-3 

 9 
 
 6 

 
 4 

  - Total  tankvolym  för  skärvätskor,  processoljor  och  hydrauloljor  i  metallbearbetningsmaskinerna  är 
 större  än  10  kubikmeter  men  högst  20  kubikmeter. 

  - Total  tankvolym  för  skärvätskor,  processoljor  och  hydrauloljor  i  metallbearbetningsmaskinerna  är 
 större  än  5  kubikmeter  men  högst  10  kubikmeter. 

  - Total  tankvolym  för  skärvätskor,  processoljor  och  hydrauloljor  i  metallbearbetningsmaskinerna  är 
 större  än  1  kubikmeter  men  högst  5  kubikmeter. 

 
 34.8001  1  U  Anläggning  där  det  förekommer  maskinell  metallbearbetning  och  där 

 kor,  processoljor  och hydrauloljor   i  metallbearbetningsmaskinerna  är 
 Med  total  tankvolym  avses  det  samma  som  i  7  §  andra  stycket. 

 total  tankvolym  för 
 högst  1  kubikmeter. 

skärväts-

 
       FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

    Med  förbrukning  avses  i  detta  kapitel  lösningsmedelstillförseln  minskad  med  den  mängd  som  i tek-
 niskt  eller  kommersiellt  syfte  återvinns  för  återanvändning  där  även  återanvändning  av lösningsme-

 del  som  bränsle  ingår  men  inte  lösningsmedel  som  slutligt  bortskaffas  som  avfall. 
 

 39.10-i  19  B  Anläggning  för att   appretera,  trycka, bestryka,   avfetta,  vattenskyddsimpregnera,  limma,  måla, 
 rengöra,  impregnera  eller  på  annat  sätt  ytbehandla  material,  föremål  eller  produkter,  om förbruk-

 ningen  av  organiska  lösningsmedel  är  mer  än  150  kilogram  per  timme  eller  mer  än  200  ton  per ka-
 lenderår. 

 
 39.15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 B  Anläggning  där  det  per kalenderår   förbrukas 
 1.  mer  än  5  ton  halogenerade  organiska  lösningsmedel, 

2.   mer  än  totalt  25 ton   organiska  lösningsmedel, 
3.   mer  än  50  ton organiska   lösningsmedel i   tillverkning  av  farmaceutiska produkter,  eller  
4.   mer  än  100 ton  organiska   lösningsmedel i   tillverkning  av lack,   tryckfärg,  lim eller   andra belägg-

 ningspreparat. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Vid  tillämpningen  av  första  stycket ska   inte  sådana  organiska  lösningsmedel  medräknas  som omfat-
 tas av   förordningen  (2007:846)  om  fluorerade växthusgaser   och  ozonnedbrytande  ämnen  eller  av 

 föreskrifter  som  har  meddelats  med  stöd av   den  förordningen. 
 

 39.15-1 
 39.15-2 

 
 39.15-3 
 39.15-4 
 39.15-5 

 

 17 
 15 

 
 14 
 17 
 15 

 

  - 2.  mer  än  totalt  200  ton  organiska  lösningsmedel 
  -- 1.  mer  än  5  ton  halogenerade  organiska  lösningsmedel, 
  -- 2.  mer  än  totalt  50  ton  men  högst 200   ton  organiska   lösningsmedel 

  - 2.  mer  än  totalt  25  ton  men  högst  50  ton  organiska  lösningsmedel, 
  -- 3.  mer  än  200  ton  organiska  lösningsmedel  i  tillverkning  av  farmaceutiska  produkter 

  - 3.  mer  än  50  ton  men  högst  200  ton  organiska  lösningsmedel  i  tillverkning  av  farmaceutiska pro-
 dukter 

 39.15-6 
 

 39.15-7 

 17 
 

 15 

  -- 4.  mer  än  200  ton  organiska  lösningsmedel  i  tillverkning  av  lack,  tryckfärg,  lim  eller  andra belägg-
 ningspreparat. 

  - 4.  mer  än  100  ton  men  högst  200  ton  organiska  lösningsmedel  i  tillverkning  av  lack,  tryckfärg,  lim 
 eller  andra  beläggningspreparat. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  2  §. 
 Tillståndsplikten  enligt  första  stycket  2  gäller  inte  sjukhus. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfra-
serna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning”(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller 
”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancero-
genitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverk-
ningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

39.50 

39.50-1 
39.50-2 
39.50-3 

8 
8 
6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 
4 §. 

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. 

39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsme-
del. 

39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösnings-
medel. 

39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

          HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39.60-1 
 
 
 
 
 
 

 39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 

 39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 
 
 
 
 
 
 

 12 
 
 
 
 
 
 
 
 8 

 B  Anläggning  för  lagring  eller  annan  hantering av  
 

 1.  gasformiga  eller  flytande  petrokemiska  produkter,  oljor,  petroleumprodukter  eller  brännbara ga-
 ser,  om  anläggningen  har  kapacitet  för  lagring  av  mer  än  50  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle  eller 

 hantering  av  mer  än  500  000 ton   per  kalenderår, 
 2.  andra  kemiska  produkter,  om  lagringen  eller  hanteringen  omfattar  mer  än  5  000  ton  vid  ett  och 

 samma  tillfälle  eller  mer  än  50  000  ton  per  kalenderår  och  produkterna 
 a)  enligt  föreskrifter  som  har  meddelats  av  Kemikalieinspektionen  har  klassificerats  med  de riskfra-
 ser  som ingår   i  faroklasserna  ”mycket  giftig”,  ”giftig”,  ”frätande”,  ”cancerframkallande”, ”muta-

 gen”,  ”reproduktionstoxisk”  eller  ”miljöfarlig”,  eller 
 b)  enligt  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  1272/2008  av  den  16  december  2008 
 om  klassificering,  märkning  och  förpackning  av  ämnen och   blandningar,  ändring och   upphävande 

 av  direktiven  67/548/EEG  och  1999/45/EG  samt  ändring  av  förordning  (EG)  nr  1907/2006 
 uppfyller  kriterierna  för  att  klassificeras  i  faroklasserna  ”akut  toxicitet  kategori  1”,  ”akut  toxicitet 

 kategori  2”,  ”akut  toxicitet  kategori  3”,  ”specifik  organtoxicitet  enstaka  exponering  kategori  1”, 
 ”specifik  organtoxicitet  upprepad  exponering  kategori  1”,  ”frätande  för  huden  kategori  1A”, ”frä-

 tande  för  huden  kategori  1B”,  ”frätande  för  huden  kategori  1C”,  ”cancerogenitet  kategori  1A”, 
 ”cancerogenitet  kategori  1B”,  ”cancerogenitet  kategori  2”,  ”mutagenitet  i  könsceller  kategori  1A”, 

 ”mutagenitet  i  könsceller kategori   1B”, ”mutagenitet   i  könsceller  kategori  2”, ”reproduktionstoxici-
 tet  kategori  1A”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  1B”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  2”,  ”farligt 
 för  vattenmiljön  kategori  akut  1”,  ”farligt  för  vattenmiljön  kategori  kronisk  1”,  ”farligt  för vatten-

 miljön  kategori  kronisk  2”,  ”farligt  för vattenmiljön   kategori  kronisk  3”,  ”farligt  för  vattenmiljön 
 kategori  kronisk  4”  eller  ”farligt  för  ozonskiktet,  eller 

 3.  andra  kemiska  produkter  än  som  avses  i  1  och  2,  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  200  000 
 ton  vid  ett  och  samma  tillfälle. 

 
  - Anläggning  för  lagring  eller  annan  hantering  enligt  punkt  1  om  anläggningen  har  kapacitet  för lag-

 ring  av  mer  än  500  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle  eller  hantering  av  mer  än  5  000  000  ton  per 
 kalenderår, 

 enligt  punkt  2  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  50  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle  eller han-
 teras  mer  än  500  000  ton  per  kalenderår,   eller 
 enligt  punkt  3  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  2  000  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle. 

 
  - Anläggning  för  lagring  eller  annan  hantering  enligt  punkt  1  om  anläggningen  har  kapacitet  för lag-

 ring  av  mer  än  250  000  ton  men  högst  500  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle  eller  hantering  av 
 mer  än  2  500  000  ton  men  högst  5  000  000  ton  per  kalenderår, 

 enligt  punkt  2  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  25  000  ton  men  högst  50  000  ton  vid  ett  och 
 samma  tillfälle  eller  hanteras  mer  än  250  000  ton  men  högst  500  000  ton  per  kalenderår,   eller 

 enligt  punkt  3  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  1  000  000  ton  men  högst  2  000  000  ton  vid  ett 
 och  samma  tillfälle. 

 
  - Anläggning  för  lagring  eller  annan  hantering  enligt  punkt  1  om  anläggningen  har  kapacitet  för lag-

 ring  av  mer  än  50  000  ton  men  högst  250  000  ton  vid  ett  och  samma  tillfälle  eller  hantering  av  mer 
 än  500  000  ton  men  högst  2  500  000  ton  per  kalenderår, 

 enligt  punkt  2  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  5  000  ton  men  högst  25  000  ton  vid  ett  och 
 samma  tillfälle  eller  hanteras  mer  än  50  000  ton  men  högst  250  000  ton  per  kalenderår,   eller 

 enligt  punkt  3  om  det  i  anläggningen  lagras  mer  än  200  000  ton  men  högst  1  000  000  ton  vid  ett 
 och  samma  tillfälle. 
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VK/KK AK PN Beskrivning 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ga-
ser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduk-
tion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle 
och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i fa-
roklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”spe-
cifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för hu-
den kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet ka-
tegori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara ga-
ser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduk-
tion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i fa-
roklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”spe-
cifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för hu-
den kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet ka-
tegori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per ka-
lenderår. 

39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalen-
derår. 
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           GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    Med  avfall 
 ordningen 

 och  farligt  avfall 
 (2011:927). 

 avses  i  detta  kapitel  detsamma  som  i  15  kap.  miljöbalken  och avfallsför-

 
      Anaerob biologisk behandling 

 40.01  11  B  Anläggning  som  genom  anaerob  biologisk  behandling  av  stallgödsel,  grödor  eller  annat  biologiskt 
 material  producerar  mer  än  3  000  megawattimmar biogas   per kalenderår.  

 
 Tillståndsplikten  gäller  även  om  stallgödseln är   avfall  och  även  om  det  material  som  inte är  stall-

 gödsel  består  av  högst  500  ton  icke-farligt  avfall  per  kalenderår 
.  

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om verksamheten   är  tillståndspliktig  enligt  29  kap.  65  §. 
 

 40.02  7  C  Anläggning  som  genom  anaerob  biologisk  behandling  av  stallgödsel,  grödor  eller 
 material  producerar  biogas. 

 annat  biologiskt 

 
Anmälningsplikten   gäller  även  om stallgödseln   är  avfall  och  även  om  det  material 

 gödsel  består  av  högst  500  ton  icke-farligt  avfall  per  kalenderår. 
 som inte   är stall-

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  2  §. 
 

         Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

 40.05-i  15  B  Anläggning  för  förgasning  eller  förvätskning  av  andra 
 pacitet  att  överföra  20  megawatt  tillförd  bränsleeffekt 

 bränslen  än 
eller   mer. 

 kol  där  anläggningen  har  en ka-

 40.15  11  B  Anläggning  för att   uppgradera  eller  för  att  på  annat  sätt  än  genom  anaerob  biologisk  behandling 
 tillverka  mer  än  1  500  megawattimmar gas   eller  vätskeformigt  bränsle  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  4  §  eller  12  kap. 

 1 eller   2  §. 
 

 40.20  7  C  Anläggning  för att   uppgradera  eller  för  att  på  annat  sätt  än  genom  anaerob  biologisk 
 tillverka  högst  1  500  megawattimmar  gas  eller  vätskeformigt  bränsle  per  kalenderår. 

 behandling 

 
    Förbränning 

 40.40-i   A  Anläggning  för  förbränning  med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  300  megawatt. 
   

 40.40-i1 
 40.40-i2 

 24 
 12 

  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  300 megawatt.  
  - Gasturbin. 

 
 40.50-i 

 
 
 

 B  Anläggning  för  förbränning  med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av  minst  50  megawatt 
 300 megawatt.  

 men  högst 

   
 40.50-i1 
 40.50-i2 

 17 
 12 

  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  100  megawatt men  högst  300   megawatt. 
  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  50  megawatt men   högst  100  megawatt. 

 
 40.51  11  B  Anläggning  för  förbränning 

 mindre  än  50 megawatt.  
 med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  20  megawatt  men 
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 40.60 
 
 
 
 
 
 
 

 40.60-1 
 

 40.60-2 
 

 40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5 

 
 3 

 
 5 

 C  Anläggning  för  förbränning  med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av 
1.   mer  än  500  kilowatt  men  högst  20  megawatt,  om  annat  bränsle  används  än  enbart  fossil eld-

 ningsolja  eller  biogen eller   fossil  bränslegas,  eller 
 2.  mer  än  10  megawatt men   högst  20 megawatt,   om  inget  annat  bränsle  används  än  fossil eldnings-

 olja  eller  biogen  eller  fossil  bränslegas. 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  anmälningspliktig  enligt  12  §  eller  avser  en 

 stationär  förbränningsmotor  avsedd  endast  som  reservaggregat vid   elavbrott. 
 
  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  5  megawatt  men  högst  20  megawatt,  om  annat  bränsle 

 används  än  enbart  fossil  eldningsolja  eller  biogen  eller  fossil  bränslegas. 
  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  500  kilowatt  men  högst  5  megawatt,  om  annat  bränsle 

 används  än  enbart  fossil  eldningsolja  eller  biogen  eller  fossil  bränslegas. 
  - Total  installerad  tillförd  effekt  av  mer  än  10  megawatt men   högst  20  megawatt,  om  inget  annat 

 bränsle  än  fossil  eldningsolja  eller  biogen  eller  fossil  bränslegas. 
 

 40.6001  2  U  Anläggning  för  förbränning  med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av 
1.   högst  500  kilowatt,  om  annat  bränsle  används  än  enbart  fossil  eldningsolja  eller  biogen eller   fossil 

 bränslegas,  eller 
2.   högst  10 megawatt,   om  inget  annat  bränsle  används  än  fossil  eldningsolja  eller  biogen  eller  fossil 

 bränslegas. 
 

 40.70  9  C  Gasturbinanläggning 
 

 med  en  total  installerad  tillförd  effekt  av  högst  20  megawatt. 

    Vindkraft 

 40.90  4  B  Verksamhet  med 
 1. två   eller  flera  vindkraftverk  som  står  tillsammans  (gruppstation),  om  vart  och  ett  av vindkraftver-

 ken  inklusive  rotorblad  är  högre  än  150  meter, 
 2.  ett  vindkraftverk  som  inklusive  rotorblad  är  högre  än  150  meter  och  står  tillsammans  med  en så-

 dan  gruppstation  som  avses  i  1,  eller 
 3.  ett  vindkraftverk  som  inklusive  rotorblad  är  högre  än  150  meter  och  står  tillsammans  med  ett an-

 nat  sådant  vindkraftverk,  om  verksamheten  påbörjas  efter  att  verksamheten  med  det  andra vind-
 kraftverket  påbörjades. 

 
 40.95  3  B  Verksamhet  med 

 1.  sju  eller  fler  vindkraftverk  som  står  tillsammans (gruppstation),   om  vart och   ett  av vindkraftver-
 ken  inklusive  rotorblad  är  högre  än  120  meter, 

 2.  ett  vindkraftverk  som  inklusive  rotorblad  är  högre  än  120  meter  och  står  tillsammans  med  en så-
 dan  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  det  att  verksamheten  eller  verksamheterna 
 med  de  andra  vindkraftverken  påbörjades. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  13  §. 

 
 40.100  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 
efter   det  att  verksamheten med   det andra   vindkraftverket  påbörjades. 
 

 Anmälningsplikten  gäller inte   om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  13  eller  14  §. 
 

 påbörjas 

 40.10001 

 

 1  U  Verksamhet 
 

 med  ett  vindkraftverk som   inklusive  rotorblad är   lägre  än  50  meter. 
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      Värme- och kylanläggningar 

 40.110  7  C  Värmepump  eller  kylanläggning  för 
 grundvatten  eller  avloppsvatten  för 

 uttag  eller  tillförsel  av  värmeenergi  från 
 en  uttagen  eller  tillförd  effekt  av  mer  än 

 mark,  vattenområde, 
 10  megawatt. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  uttag  eller  tillförsel  genom  vattentäkt. 

 
 40.120  3  C  Anläggning  för 

 ängd  av  mer  än 
 lagring  av  värme  i  mark, 

 3  000  megawattimmar. 
 vattenområde  eller  i  grundvatten  för  en  tillförd energim-

 
 40.12001  1  U  Anläggning  för  lagring  av  värme  i  mark, 

 ängd  av  högst  3  000  megawattimmar. 
 vattenområde  eller  i  grundvatten  för  en  tillförd energim-

 
    VATTENFÖRSÖRJNING 

 41.9001  6  U  Vattenverk  med  kemsteg  för  mer  än  25  000  personer,  eller  utan  kemsteg  för mer   än  50  000  
 personer. 

 
 41.9002  4  U  Vattenverk 

 för  mer  än 
 med  kemsteg  för  mer  än  5  000  personer  men 

 5  000  personer  men  högst  50  000  personer. 
 högst  25  000  personer,  eller  utan  kemsteg 

 
 41.9003  2  U  Vattenverk  för  högst  5  000  personer. 

 
      FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

 50.10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 50.10-1 

 
 
 
 

 8 
 
 
 
 

  - Tvättning  av 
 1.  fler  än  15  000  personbilar  per  kalenderår, 

2.   fler  än  1  000  tåg  eller  flygplan  per  kalenderår, 
3.   fler  än  5  000  tågvagnar  eller  lok  per  kalenderår, eller  
4.   fler  än  3  000  andra  motordrivna  fordon  per  kalenderår. 

   
 50.10-2  7   - 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  4  U  Anläggning  för  tvättning  av 
 1.  fler  än  1  250  personbilar  per  kalenderår, 
 2.  färre  än  eller  lika  med  100 tåg   eller flygplan   per kalenderår,  

3.   färre än   eller  lika  med  500  tågvagnar  eller lok   per kalenderår,  
4.   fler  än  250 andra   motordrivna  fordon  per  kalenderår. 

 eller 

 
 50.1002  2  U  Anläggning  för  tvättning  av 

 1.  fler  än  250  personbilar  per  kalenderår, 
 2.  fler  än  50 andra   motordrivna  fordon  per  kalenderår. 

 
 50.1003  1  U  Anläggning  för  tvättning  av 

 1.  högst  250  personbilar  per  kalenderår, 
 2.  högst  50  andra  motordrivna  fordon  per 

 
 kalenderår. 
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 50.20 
 
 
 

 50.20-1 
 50.20-2 
 50.20-3 
 50.20-4 

 
 
 
 
 7 
 5 
 4 
 5 

 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. 
 
  - Anläggning  där  det per   kalenderår  hanteras  mer  än  10  000  kubikmeter  flytande  motorbränsle. 
  - Anläggning  där  det per   kalenderår  hanteras  mer  än  5  000  kubikmeter flytande   motorbränsle. 
  - Anläggning  där  det per   kalenderår  hanteras  mer  än  1  000  kubikmeter flytande   motorbränsle. 
  - Anläggning  där  det per   kalenderår  hanteras  mer  än  1  miljon  normalkubikmeter  gas  avsett  som 

 motorbränsle. 
 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  verksamheten  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt 20   kap. 
1,   2 eller  3   §. 
 

 50.2001  1  U  Anläggning 
 säljning. 

 

 där  det  per kalenderår   hanteras  högst  1  000  kubikmeter  flytande  motorbränsle  för för-

 50.2002  1  U  Anläggning  där  det  per kalenderår  
 torbränsle  för  försäljning. 

 

 hanteras  högst  1  miljon  normalkubikmeter  gas  avsett  som mo-

 50.2003  2  U  Fordonsverkstad  mer  än  500 kvadratmeter.  
 

 50.2004  1  U  Fordonsverkstad 
 

 högst  500  kvadratmeter. 

 50.2005  1  U  Parkeringsgarage 
 

 med  oljeavskiljare med   fler  än  400 platser   för  motorfordon. 

      HAMNAR OCH FLYGPLATSER  

    Hamnar 

 63.1001  4  U  Gäller  för  hamn  där  trafik  medges  för  fartyg  med 
 Punkten  gäller  inte  hamn  för Försvarsmakten.  

 

 en  bruttodräktighet  på  högst  1  350. 

 63.20  7  C  Fiskehamn  eller  hamn  för  Försvarsmakten. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  fiskehamn  som 
 

 är  tillståndspliktig  enligt  1 §.  

 63.2001  4  U  Fritidsbåtshamn, 
 

 för  mer  än  600  båtar, med   uppläggning  eller  upptag. 

 63.2002  3  U  Fritidsbåtshamn, 
 

 för  mer  än  200  men  högst  600  båtar,  med  uppläggning  eller  upptag. 

 63.2003  2  U  Fritidsbåtshamn, 
 

 för  mer  än  50  men  högst  200  båtar,  med  uppläggning  eller  upptag. 

 63.2004  1  U  Fritidsbåtshamn, 
 

 för  högst  50  båtar,  med  uppläggning  eller  upptag. 

 63.2005  1  U  Fritidsbåtshamn 
 

 utan  uppläggning  eller  upptag. 

    Flygplatser 

 63.40  13  B  Flottiljflygplats  eller  civil 
 nan  på  flottiljflygplatsen 

 

 flygplats 
 eller  den 

 med 
 civila 

 infrastruktur  för  militär 
 flygplatsen  är  längre än  

 flygverksamhet, 
 1  200  meter. 

 om instrumentba-

 63.4001  4  U  Flottiljflygplats  eller  civil 
 nan  på  flottiljflygplatsen 

 

 flygplats 
 eller  den 

 med 
 civila 

 infrastruktur  för  militär  flygverksamhet, 
 flygplatsen  är  kortare  än  1  200  meter. 

 om instrumentba-

 63.50  4  C  Flygplats  för  motordrivna  luftfartyg där   mer 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  flygplatsen 

 

 än 
 är 

 500  flygrörelser 
 tillståndspliktig 

 per  kalenderår  äger 
 enligt  3  eller  4  §. 

 rum. 
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 63.5001  1  U  Flygplats 
 

 för  motordrivna  luftfartyg där   högst  500  flygrörelser  per  kalenderår  äger  rum. 

     Annan trafikinfrastruktur 

 63.10001  26  U  Väganläggning  i  drift  upplåten  för  allmän  trafik, 
 1  000  miljoner1fordonskilometer  per kalenderår.

 

 med 
  

 en  sammanlagd  trafik  med mer   än 

 63.10002  19  U  Väganläggning  i  drift 
 ner2fordonskilometer 

 

 upplåten  för  allmän 
 per  kalenderår. 

 trafik,  med  en  sammanlagd  trafik  med mer   än  500 miljo-

 63.10003  16  U  Väganläggning  i  drift  upplåten  för  allmän 
  ner3  fordonskilometer  per  kalenderår. 

 

 trafik,  med  en  sammanlagd  trafik  med mer   än  100 miljo-

 63.10004  1  U  Parkering. 
 

 63.10101  19  U  Spåranläggning 
 

 i  drift  för  lokal  kollektivtrafik  med  en  sammanlagd  spårlängd  över  80  kilometer. 

 63.10102  13  U  Spåranläggning  i  drift  för  regional  kollektivtrafik 
 sammanlagd  spårlängd  över  30  kilometer. 

 

 eller  nationell  person  och/eller  godstrafik  med  en 

 63.10103  8  U  Övriga 
 

 spåranläggningar. 

    LABORATORIER 

 73.10  7  C  Kemiska  eller  biologiska  laboratorier  med  en  total  golvyta  som 
 meter. 

 är  större  än  5  000  kvadrat 

 
 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 mil-

 jöfarlig verksamhet   och  hälsoskydd. 
 

 73.1001  7  U  Kemiska  eller 
 kvadratmeter. 

 biologiska  laboratorier  för  utbildning  med  en  total  golvyta  som  är  större  än  5  000 

 
 73.1002  2  U  Kemiska  eller  biologiska  laboratorier 

 högst  5  000  kvadratmeter. 
 

 med  en  total  golvyta  som  är  större  än  20  kvadratmeter  men 

 73.1003 

 

 1  U  Kemiska 
 

 eller  biologiska  laboratorier  med  en  total  golvyta  som  är  högst  20  kvadratmeter. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    TANKRENGÖRING 

 74.10   B  Anläggning  för  rengöring  av  cisterner,  tankar  eller  fat  som  i  annan  verksamhet  än  den  egna  används 
   för  förvaring  eller  transport  av  kemiska  produkter  och  där  någon  kemisk  produkt, 
   a)  enligt  föreskrifter  som  har  meddelats  av  Kemikalieinspektionen  har  klassificerats  med  de riskfra-
   ser  som ingår   i  faroklasserna  ”mycket  giftig”,  ”giftig”,  ”frätande”,  ”cancerframkallande”, ”muta-
   gen”,  ”reproduktionstoxisk”  eller  ”miljöfarlig”,  eller 
   b)  enligt  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  1272/2008  av  den  16  december  2008 
   om  klassificering,  märkning  och  förpackning  av  ämnen och   blandningar,  ändring och   upphävande 
   av  direktiven  67/548/EEG  och  1999/45/EG  samt  ändring  av  förordning  (EG)  nr  1907/2006 
   uppfyller  kriterierna  för  att  klassificeras  i  faroklasserna  ”akut  toxicitet  kategori  1”,  ”akut  toxicitet 
   kategori  2”,  ”akut  toxicitet  kategori  3”,  ”specifik  organtoxicitet  enstaka  exponering  kategori  1”, 
   ”specifik  organtoxicitet  upprepad  exponering  kategori  1”,  ”frätande  för  huden  kategori  1A”, ”frä-
   tande  för  huden  kategori  1B”,  ”frätande  för  huden  kategori  1C”,  ”cancerogenitet  kategori  1A”, 
   ”cancerogenitet  kategori  1B”,  ”cancerogenitet  kategori  2”,  ”mutagenitet  i  könsceller  kategori  1A”, 
   ”mutagenitet  i  könsceller kategori   1B”, ”mutagenitet   i  könsceller  kategori  2”, ”reproduktionstoxici-
   tet  kategori  1A”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  1B”,  ”reproduktionstoxicitet  kategori  2”,  ”farligt 
   för  vattenmiljön  kategori  akut  1”,  ”farligt  för  vattenmiljön  kategori  kronisk  1”,  ”farligt  för vatten-
   miljön  kategori  kronisk  2”,  ”farligt  för vattenmiljön   kategori  kronisk  3”,  ”farligt  för  vattenmiljön 
   kategori  kronisk  4”  eller  ”farligt  för  ozonskiktet”. 
   

 74.10-1  9   - Rengöring  av  cisterner,  tankar  eller  fat  som  i  annan  verksamhet  än  den  egna  används  för  förvaring 
   eller  transport  av  mer  än  500  kubikmeter  per  kalenderår. 

 74.10-2  7   - Rengöring  av  cisterner,  tankar  eller  fat  som  i  annan  verksamhet  än  den  egna  används  för  förvaring 
 eller  transport  av  högst  500  kubikmeter  per  kalenderår. 

 
 74.20  6  C  Anläggning  för  rengöring  av  cisterner,  tankar  eller  fat  som  används  för  förvaring  eller  för  transport 

 av  kemiska  produkter. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 
      HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 85.10  9  C  Sjukhus  med fler   än  200  vårdplatser. 
 

 85.1001  6  U  Sjukhus  med  högst  200  vårdplatser. 
 

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

 85.3001  1  U  Tandläkarmottagning. 
 

 85.4001  1  U  Djursjukhus  och  liknande. 
 

      RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 90.10   B  Avloppsreningsanläggning som   omfattas  av  lagen  (2006:412)  om  allmänna  vattentjänster  och  som 
   tar  emot  avloppsvatten  med  en  föroreningsmängd  som  motsvarar mer   än  2  000 person-ekvivalen-
   ter. 
   

 90.10-1  20   - Mottagande  av  en  föroreningsmängd  som motsvarar   mer  än  100  000  personekvivalenter. 
 90.10-2  16   - Mottagande  av  en  föroreningsmängd  som motsvarar   mer  än  20  000 personekvivalenter   men 

   högst  100  000  personekvivalenter. 
 90.10-3  12   - Mottagande  av  en  föroreningsmängd  som motsvarar   mer  än  2  000 personekvivalenter   men  högst 

   20  000  personekvivalenter. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.11 
 

 90.11-1 
 90.11-2 
 90.11-3 

 
 

 20 
 16 
 12 

 B  Avloppsreningsanläggning  med  en  anslutning  av  2  000  personer  eller  fler. 
 
  - Anslutning  av  fler  än  100  000. 
  - Anslutning  av  fler  än  20  000  personer  men  högst  100  000  personer. 
  - Anslutning  av  fler  än  2  000  personer  men  högst  20  000  personer. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 

 
 90.15-i  16  B  Avloppsreningsanläggning som   tar  emot  avloppsvatten  från  en  eller  flera  sådana 

 avses  i  1  kap.  2  §  industriutsläppsförordningen  (2013:250). 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  verksamheten  är  tillståndspliktig  enligt  1  §. 
 

 anläggningar  som 

 90.16 
 
 

 90.16-1 
 

 90.16-2 

 
 
 
 8 

 
 7 

 C  Avloppsreningsanläggning som   tar  emot  avloppsvatten  med  en  föroreningsmängd  som  motsvarar 
 mer  än  200  men  högst  2  000  personekvivalenter. 

 
  - Mottagande  av  en  föroreningsmängd  som  motsvarar  mer  än  500  personekvivalenter  men  högst 

 2000  personekvivalenter. 
  - Mottagande  av  en  föroreningsmängd  som  motsvarar  mer  än  200  personekvivalenter  men  högst 

 500  personekvivalenter. 
 

 90.2001  6  U  Avloppsreningsanläggning 
 mer  än  100  men  högst  200 

 

som   tar  emot  avloppsvatten 
 personekvivalenter. 

 med  en  föroreningsmängd  som  motsvarar 

 90.2002  5  U  Avloppsreningsanläggning som   tar  emot  avloppsvatten 
 mer  än  25  men  högst  100  personekvivalenter. 

 

 med  en  föroreningsmängd  som  motsvarar 

 90.2003  1  U  Avloppsledningsnät, 
 

 inklusive  pumpstationer  mm. 

    AVFALL 

    Förbränning 

 90.180-i 
 
 

 90.180-i1 
 90.180-i2 
 90.180-i3 

 
 
 

 31 
 28 
 20 

 A  Samförbränningsanläggning där   farligt  avfall  förbränns,  om  den  tillförda  mängden 
 mer  än  10  ton  per  dygn  eller  mer  än  2  500  ton  per  kalenderår. 

 
  - Den  tillförda  mängden farligt   avfall  är  mer  än  25  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden farligt   avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  25  000  ton per
  - Den  tillförda  mängden farligt   avfall  är  mer  än  2  500 ton   men  högst  10  000  ton per

 

 farligt  avfall  är 

   kalenderår. 
   kalenderår. 

 90.181-i 
 
 

 90.181-i1 
 90.181-i2 
 90.181-i3 

 
 
 

 31 
 28 
 20 

 A  Avfallsförbränningsanläggning 
 är  mer  än  10  ton  per  dygn  eller 

 
  - Den  tillförda  mängden farligt  
  - Den  tillförda  mängden farligt  
  - Den  tillförda  mängden farligt  

 

 där  farligt  avfall  förbränns,  om  den  tillförda  mängden  farligt  avfall 
mer   än  2  500  ton  per  kalenderår. 

 avfall  är  mer  än  25  000  ton  per  kalenderår. 
 avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 
 avfall  är  mer  än  2  500 ton   men  högst  10  000  ton  per  kalenderår. 

 90.190  10  B  Samförbränningsanläggning där   farligt  avfall  förbränns, 
 10 ton   per  dygn  men  högst 2  500   ton per   kalenderår. 

 

 om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst 

 90.191  10  B  Avfallsförbränningsanläggning  där  farligt 
 10  ton  per  dygn  eller  högst  2  500  ton  per 

 

 avfall  förbränns, 
 kalenderår. 

 om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst 

 90.200-i  26  A  Samförbränningsanläggning där   icke-farligt  avfall  förbränns,  om  den  tillförda 
 mer  än  100  000  ton  per  kalenderår. 

 
 I  den tillförda   mängden  inräknas  inte  rent  träavfall eller   avfall  som  anges  i  17 

 ningen  (2013:253)  om  förbränning  av  avfall. 
 

 mängden 

 §  1-3  och 

avfall   är 

 5 i  förord-
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VK/KK AK PN Beskrivning 

90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220 

90.220-1 
90.220-2 
90.220-3 

10 
8 
7 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.221 

90.221-1 
90.221-2 
90.221-3 

10 
8 
7 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, 
om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges 
i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.23001  2  U   Samförbrännings- eller  avfallsförbränningsanläggning där   icke-farligt  avfall  förbränns  om 
 förda  mängden  är  högst  50  ton  per  kalenderår. 

 
 Punken  gäller  inte  anläggning  som  endast  förbränner  rent  träavfall  eller  avfall  som  anges  i 

 och  5  i förordningen   (2013:253)  om  förbränning  av  avfall. 
 

 den till-

 17  §  1-3 

    Deponering 

 90.271 
 
 
 
 

 90.271-1 
 90.271-2 

 
 
 
 
 

 10 
 7 

 B  Uppläggning  av muddermassa  
 1.  på  ett sätt  som   kan  förorena  mark,  vattenområde  eller 

 endast  är  ringa,  eller 
 2.  i  större  mängd  än  1  000  ton. 

 
  - Där  föroreningsrisken  inte  endast  är  ringa, eller   i  större 
  - Där  föroreningsrisken  inte  endast  är  ringa, eller   i  större 

 

 grundvatten,  om  föroreningsrisken  inte 

 mängd  än  2  500  ton. 
 mängd  är  1  000  ton  men  högst  2  500  ton. 

 90.281  3  C  Deponering  av  icke-farliga  muddermassor  på 
 massorna  har  muddrats  från,  om 

 1.  mängden  massor  är  högst  1  000  ton,  eller 
 2.  föroreningsrisken  endast  är  ringa. 

 

 land  längs  små  sund,  kanaler  eller  vattenvägar som  

 90.28001  1  U  Uppläggning 
 

 av  snö  från  gaturenhållning. 

 90.290-i  26  A  Deponering 
 000  ton  per 

 

 av  icke-farligt 
 kalenderår. 

 avfall  som  inte  är  inert,  om  den  tillförda  mängden avfall   är mer   än  100 

 90.300-i 
 
 
 
 

 90.300-i1 
 90.300-i2 
 90.300-i3 

 
 
 
 
 

 15 
 10 

 8 

 B  Deponering  av  icke-farligt  avfall  som  inte  är  inert,  om  
 1.  den  tillförda  mängden är   mer  än  2  500  ton  men  högst  100  000  ton  avfall  per  kalenderår,  eller 
 2.  mängden  avfall  som  deponeras  är  mer  än  25  000  ton. 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  deponeringen  är  tillståndspliktig  enligt  20  §. 
 
 - Den   tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  20  000  ton  men  högst  100  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  20  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton  per  kalenderår. 

 
 90.310 

 
 90.310-1 
 90.310-2 
 90.310-3 

 
 

 12 
 9 
 7 

 B  Deponering  av  icke-farligt  avfall. 
 
  - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än  10  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton per   kalenderår. 
 - Den   tillförda  mängden  avfall är   högst  2  500  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  deponeringen  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  18, 

eller  21   §. 
 

 19,  20 

 90.320-i 
 

 90.320-i1 
 90.320-i2 
 90.320-i3 

 
 

 32 
 29 
 26 

 A  Deponering  av  farligt  avfall,  om  deponin 
 
  - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än 
  - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än 
  - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än 

 

 tillförs mer   än  10  000  ton  farligt  avfall per   kalenderår. 

 100  000  ton  per  kalenderår. 
 25  000  ton  men  högst  100  000  ton  per  kalenderår. 
 10  000  ton  men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 

 90.330-i  18  B  Deponering  av  farligt  avfall,  om 
 1.  den  tillförda  mängden  farligt  avfall  är  mer  än  2  500  ton men   högst  10  000 
 ler 

 2.  mängden  farligt  avfall  som  deponeras  är mer   än  25  000  ton. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  deponeringen  är  tillståndspliktig  enligt  23  §. 
 

ton   per  kalenderår, el-
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.340   B  Deponering  av  farligt  avfall,  om  deponeringen  inte  är  tillståndspliktig  enligt  23  eller  24  §. 
   

 90.340-1  12  - Den   tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  1  000  ton men   högst  2  500  ton  per  kalenderår. 
 90.340-2  7  - Den   tillförda  mängden  avfall  är  högst  1  000  ton  per  kalenderår. 

 
 90.341  3  C  Sluttäckt  deponi där   sluttäckningen 

 ring  av  avfall,  fram  till dess   åtgärder 
 

 har  godkänts  enligt  32  §  förordningen  (2001:512)  om depone-
 inte  längre  behöver  vidtas  enligt  33  §  samma  förordning. 

 90.34101  1  U  Sluttäckt 
 

 deponi  som  inte  omfattas  av  anmälningsplikt  enligt  26  §. 

             Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

 90.381  6 
 

 B  1.  Återvinning  av  farligt  avfall  som  har  uppkommit  i  egen  verksamhet,  om  mängden  avfall är   mer 
än   500  ton  men  högst  2  500  ton  per  kalenderår,  eller 
2.   Bortskaffning av  farligt   avfall  som  har uppkommit   i egen   verksamhet,  om  mängden  avfall är  

 högst  2  500  ton  per  kalenderår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandling  är anmälningspliktig   enligt  38  §. 
 

 90.383  6  B  Behandling  av  farligt  avfall 
 2  500  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte 

 

 som  har  uppkommit  i  egen  verksamhet,  om  mängden 

 om  behandling  är  anmälningspliktig  enligt  67  §. 

 avfall är   mer  än 

 90.391  4  C  Återvinning  av  farligt  avfall  som  har  uppkommit  i 
 1.  mängden  avfall  är  högst  500  ton  per  kalenderår, 
 2.  behandlingen  leder till   materialåtervinning. 

 

 egen 
 och 

 verksamhet,  om 

     Biologisk behandling 

 90.161  7  B  Behandling  av  icke-farligt  avfall  genom  biologisk  behandling  om  avfallet  inte  är   park- och träd-
 gårdsavfall  och 

 1.  den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  500  ton  men  högst  18  750  ton  per  kalenderår,  eller 
 2.  om  behandlingen  enbart  sker  genom  anaerob  biologisk  nedbrytning  och  den  tillförda  mängden 

 avfall är   mer  än  500 ton   men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen 
 1.  är  tillståndspliktig  enligt  66  §, eller  

2.   är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  21  kap. 2   eller  3  §. 
 

 90.171   C  Behandling  av  icke-farligt  avfall  genom  biologisk  behandling,  om  
   1.  avfallet  inte  är   park- och  trädgårdsavfall  och  den  tillförda  mängden  är  mer  än  10  ton  men  högst 
   500  ton  per  kalenderår,  eller 
   2.  avfallet  är   park- och  trädgårdsavfall  och  den  tillförda  mängden  är  mer  än  50  ton  men  högst 
   18  750 ton   per kalenderår.  
   

 90.171-1  5   - Den  tillförda  mängden  annat  avfall  än   park- och  trädgårdsavfall  är  mer  än  100 ton   men  högst  500 
   ton  per  kalenderår. 

 90.171-2  4   - Den  tillförda  mängden  annat  avfall  än   park- och  trädgårdsavfall  är  mer  än  10 ton   men  högst  100 
   ton  per  kalenderår. 

 90.171-3  3   - Den  tillförda  mängden   park- och  trädgårdsavfall  är  mer  än  50  ton  men  högst  18  750  ton  per ka-
 lenderår. 

 
Anmälningsplikten   gäller  inte  om  behandlingen är    tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  21  kap.  2 
eller  3   §. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.17001  1  U  Behandling  av  icke-farligt  avfall  genom  biologisk  behandling,  om  
 1.  avfallet  inte  är   park- och  trädgårdsavfall  och  den  tillförda  mängden  är  högst  10 

 derår,  eller 
 2.  avfallet  är   park- och  trädgårdsavfall  och  den  tillförda  mängden  är  högst  50  ton 

 ton 

 per 

 per kalen-

 kalenderår. 
 

     Animaliskt avfall 

 90.241-i 
 

 
 

 B  Behandling  av  animaliskt  avfall  på  annat  sätt  än  genom  biologisk  behandling  eller 
 den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  10  ton  per  dygn  eller  mer  än  2  500  ton  per 

 förbränning, 
 kalenderår. 

 om 

   
 90.241-i1  16   - Behandla  mer  än  10  000  ton  animaliskt  avfall. 
 90.241-i2  10   - Behandla  mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton  animaliskt  avfall. 

 
 90.251  10  C  Yrkesmässig  behandling  av  animaliskt  avfall  på  annat  sätt  än  genom 

 bränning,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  10  ton  per  dygn 
 derår. 

 biologisk  behandling 
 eller  högst  2  500  ton 

 eller för-
 per kalen-

 
      Återvinning för anläggningsändamål 

 90.131 
 

 
 

 B  Återvinning  av  icke-farligt  avfall  för  anläggningsändamål  på  ett  sätt  som  kan  förorena  mark, vatten-
 område  eller  grundvatten,  om  föroreningsrisken  inte  endast  är  ringa. 

   
 90.131-1 
 90.131-2 

 
 90.131-3 

 
 90.131-4 

 
 90.131-5 

 11 
 10 

 
 9 

 
 8 

 
 7 

  - Mer  än  10  000  ton  totalt  upplagda  massor  på  en  och  samma  sammanhängande  plats. 
  - Mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton  totalt  upplagda  massor  på  en  och  samma sammanhäng-

 ande  plats. 
  - Mer  än  1  000  ton  men  högst  2  500  ton  totalt  upplagda  massor  på en   och samma  sammanhäng-

 ande  plats. 
  - Mer  än  50  ton  men  högst  1  000  ton  totalt  upplagda  massor  på  en  och  samma  sammanhängande 

 plats. 
  - Högst  50  ton  totalt  upplagda  massor  på  en och   samma  sammanhängande  plats. 

 
 90.141  1  C  Återvinning 

 område  eller 
 av  icke-farligt 

 grundvatten, 
 avfall  för  anläggningsändamål 

 om  föroreningsrisken  är  ringa. 
 på  ett  sätt  som  kan  förorena  mark, vatten-

 
     Uppgrävda massor 

 90.361 
 

 8 
 

 B  Behandling  av  farligt  avfall 
 ton  per  kalenderår. 

 som  utgörs  av  uppgrävda massor,   om  mängden  avfall  är  högst  2  500 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte 

 eller  37  §. 
 

 om  behandlingen  är   tillstånds- eller  anmälningspliktig  enligt  25 

 90.370  1  C  Behandling  av  avfall  som  utgörs  av 
 sker,  om  behandlingen  pågår  under 

 21,  22,  23,  24  eller  25  §. 

 uppgrävda  förorenade  massor  från  den  plats  där  behandlingen 
 högst  en  tolvmånadersperiod  och  inte  är  tillståndspliktig  enligt 

 
       Konvertering av smittförande avfall 

 90.382  1  C  Konvertera  smittförande  avfall  på  ett  sjukhus. 
 

    Avvattning 

 90.375  7  C  Avvattning  av  icke-farligt  avfall,  om  mängden  avfall  som  behandlas  är  högst  2  000  ton. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

       Mekanisk bearbetning och sortering 

 90.100 
 

 90.100-1 
 90.100-2 

 
 

 20 
 12 

 B  Återvinning  av  mer  än  10  000  ton  icke-farligt  avfall per   kalenderår genom   mekanisk  bearbetning. 
 
  - Den  hanterade  avfallsmängden  är  större  än  50  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  hanterade  avfallsmängden  är  större  än  10  000  ton  men  högst  50 000   ton per   kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte 

1.  för   att  genom  krossning,  siktning  eller  motsvarande mekanisk   bearbetning  återvinna  avfall  för 
  byggnads- eller  anläggningsändamål,  eller 

2.   om  återvinningen  är  tillståndspliktig  enligt  65  §. 
 

 90.110 
 
 
 
 

 90.110-1 
 

 90.110-2 
 90.110-3 

 
 
 
 
 
 8 

 
 7 
 1 

 C  1.  Yrkesmässigt  återvinna  icke-farligt avfall   genom  mekanisk  bearbetning,  om  den  tillförda mäng-
 den  avfall  är  högst  10  000  ton  per  kalenderår,  eller 

 2.  genom  krossning,  siktning  eller  motsvarande  mekanisk  bearbetning  återvinna  avfall  för bygg-
  nads- eller  anläggningsändamål. 

 
 - Den   hanterade  avfallsmängden  är  större  än  5  000  ton men  högst  10  000   ton  avfall  per 

kalenderår.  
 - Den   hanterade  avfallsmängden  är högst  5  000   ton  avfall  per  kalenderår. 
  - Tillfällig  krossning/återvinning  för   byggnads- eller  anläggningsandamål. 

 
 90.70 

 
 90.70-1 
 90.70-2 

 
 

 11 
 10 

 B  Sortering  av  icke-farligt  avfall,  om  mängden avfall   är mer   än  10  000  ton  per  kalenderår. 
 
  - Den  hanterade  avfallsmängden  är  mer  än  75  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  hanterade  avfallsmängden  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  75  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  för  att  sortera  avfall  för   byggnads- eller  anläggningsändamål. 

 
 90.80  6  C  Sortering 

 1.  Mer än  
 mål,  eller 

 2.  Mer än  
 

 av  icke-farligt  avfall,  om  mängden avfall   är 
 1 000   ton per   kalenderår  och  avfallet  ska  användas  för 

 1 000   ton  men  högst  10  000  ton  per kalenderår  i   andra 

  byggnads- eller 

 fall. 

anläggningsända-

 90.8001  1  U  Sortering 
 

 av  icke-farligt  avfall,  om  mängden avfall   är  högst  1  000  ton  per  kalenderår. 

    Elavfall 

 90.90  6  C  Yrkesmässigt  sortera,  demontera  eller  på  annat  sätt  behandla  avfall  som  utgörs 
 ektroniska produkter   innan  ytterligare  behandling. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  behandling  av  komponenter  eller  utrustning  som 

 

 av  elektriska  eller el-

 innehåller  isolerolja. 

     Uttjänta fordon 

 90.119 
 

 90.119-1 
 90.119-2 

 
 

 14 
 8 

 B  Tömma,  demontera  eller  på  annat  sätt  yrkesmässigt  återvinna  sådana  uttjänta 
 som  inte  omfattas  av  bilskrotningsförordningen  (2007:186). 

 - Den   hanterade  avfallsmängden  är  större  än  10  000  ton  per  kalenderår. 
 - Den   hanterade  avfallsmängden  är högst  10  000   ton per   kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om återvinningen   är  anmälningspliktig  enligt 46   § 

 

 motordrivna 

 2. 

 fordon 

 90.120  6  C  Tömma,  demontera  eller  på  annat  sätt  yrkesmässigt  återvinna 
 1.  uttjänta  bilar  som  omfattas  av  bilskrotningsförordningen  (2007:186),  eller 
 2.  andra  uttjänta  motordrivna  fordon  vars  totalvikt inte   överstiger  3  500  kilogram, 

 återvinns  av  en  bilskrotare  som är   auktoriserad  enligt  bilskrotningsförordningen. 
 

om  fordonen  
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

      Förberedelse för återanvändning 

 90.29  1  C  Förbereda 
 

 avfall  för  återanvändning. 

            Lagring som en del av att samla in avfall 

 90.30 
 
 
 

 
 
 
 

 B  Lagring  av  icke-farligt  avfall  som  en  del  av  att  samla  in  det,  om  mängden  avfall  vid  något  tillfälle  är 
1.   mer  än  30  000 ton   och  avfallet  ska användas  för    byggnads- eller  anläggningsändamål,  eller 
2.   mer  än  10  000 ton   annat  icke-farligt  avfall  i  andra  fall. 
 

 90.30-1 
 

 11 
 

-1.   mer  än  300  000 ton   och  avfallet  ska användas  för    byggnads- eller  anläggningsändamål,  eller 
2.   mer  än  100  000 ton  i   andra  fall. 

   
 90.30-2 

 
 
 

 9 
 
 
 1 

-1.   mer än  150  000  ton   men  högst  300  000  ton och   avfallet ska   användas  för   byggnads- eller anlägg-
ningsändamål,   eller 

 2.  mer än  50  000  ton   men  högst  100  000  ton  i andra  fall.  
 

 90.30-3  8 -1.   mer än  30  000  ton   men  högst  150  000  ton och   avfallet ska   användas  för  byggnads- eller  anlägg-
ningsändamål,   eller 

 2.  mer än  10  000  ton   men  högst  50 000   ton  i andra  fall.  
 

 90.40  6  C  Lagring  av  icke-farligt 
1.   mer  än  10 ton   men 

 ändamål,  eller 
 2.  mer  än  10 ton   men 

 avfall 
 högst 

 högst 

 som  en  del 
30  000   ton 

 10 000   ton 

 av  att  samla  in  det,  om  mängden  avfall  vid  något  tillfälle  är 
 och  avfallet  ska  användas  för   byggnads- eller anläggnings-

 annat  icke-farligt  avfall  i andra  fall.  
 

 90.4001  2  U  Lagring  av  icke-farligt 
 högst  10  ton. 

 avfall  som  en  del  av  att  samla  in  det,  om  mängden  avfall  vid  något  tillfälle  är 

 
 90.4002  2  U  Återvinningsplatser  för  producentavfall  (förpackningar)  avsedda  för  allmänheten. 

 
 90.50 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 B  Lagring  av  farligt  avfall  som en   del av   att  samla  in  det,  om 
1.   mer  än  5  ton  och  utgörs  av  olja, 
2.   mer  än  30  ton  och  utgörs  av  blybatterier, 
3.   mer  än  50  ton  och  utgörs  av elektriska   eller  elektroniska 
4.   mer  än  30  ton  och  utgörs  av  impregnerat  trä, 
5.   mer  än  50  ton  och  utgörs  av  motordrivna  fordon,  eller 
6.   mer  än  1  ton  i  andra  fall. 

mängden   avfall  vid  något  tillfälle 

 produkter, 

är  

   
 90.50-1 
 90.50-2 

 
 90.50-3 

 
 

 90.50-4 
 
 
 

 12 
 11 

 
 9 

 
 
 8 

 
 
 

  - Om  mängden  farligt  avfall  vid  något  tillfälle  är  mer  än  50 
  - Om  mängden  farligt  avfall  vid  något  tillfälle uppgår   till  6. 

farligt  avfall.  
  - Om  mängden  farligt  avfall vid   något  tillfälle uppgår   till 

1.   mer  än  25  ton  men högst  50  ton   olja, eller  
6.   mer  än  5  ton men  högst  10  ton  annat  farligt  avfall.  
  - Om  mängden  farligt  avfall vid   något  tillfälle uppgår   till 

1.   mer  än  15  ton men  högst  25  ton   olja, eller  
6.   mer  än  2,5 ton  men  högst  5  ton  annat  farligt  avfall.  
 

 ton 
mer   än  10  ton  men  högst  50  ton  annat 

 90.50-5  6   - Om  mängden  farligt avfall  vid  något  tillfälle  uppgår  till  
1.  mer   än  5  ton men  högst  15  ton    olja, 
2.  mer   än  30  ton men  högst  50  ton  blybatterier,   
4.  mer  än  30   ton men  högst  50  ton   impregnerat  trä, eller   
6.  mer  än  1  ton  men  högst  2,5  ton  annat  farligt  avfall.  
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.60  3  C  Lagring  av  farligt  avfall  som en   del av   att  samla  in  det,  om mängden   avfall  vid  något  tillfälle 
1.   mer  än  200  kilogram  men  högst  5  ton  och  utgörs av   olja, 
2.   mer  än  1  500  kilogram  men  högst  30  ton  och  utgörs av   blybatterier, 
3.   mer  än  1  ton men  högst  50  ton   och  utgörs  av elektriska   eller elektroniska   produkter, 
4.   mer  än  200  kilogram  men  högst  30  ton och  utgörs  av   impregnerat  trä, 
5.   högst  50 ton  och  utgörs  av  motordrivna  fordon,  eller  
6.  mer   än  200 kilogram   men  högst 1   ton  i andra  fall.  
 

är  

 90.6001  1  U  Lagring 
1.   högst 

 2.  högst 
 3.  högst 
 4.  högst 
 5.  högst 

 

 av  farligt  avfall  som en   del av   att  samla  in  det,  om mängden  
 200  kilogram  och  utgörs  av  olja, 

 1  500  kilogram  och  utgörs  av  blybatterier, 
 1  ton  och  utgörs  av  elektriska  eller  elektroniska  produkter, 

 200  kilogram  och  utgörs  av  impregnerat  trä, 
 200  kilogram  i  andra  fall. 

 avfall  vid  något  tillfälle är  

        Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 

 90.454-i  26  A  Underjordsförvara 
 

 mer  än  50  ton  farligt  avfall. 

 90.455  26  A  Permanent  lagring  av  kvicksilveravfall med  
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  lagringen  är 
 

 minst  0,1 viktprocent  

 tillståndspliktig  enligt 

 kvicksilver 

 52  §. 

 i  djupt  bergförvar. 

 90.457  17  A  Underjordsförvara 
 

 högst  50  ton  farligt  avfall. 

 90.458  20  B  Underjordsförvara 
 

 icke-farligt  avfall. 

          Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

 90.408-i  12  B  Lagring  av  farligt  avfall  i  avvaktan  på  sådan  behandling  som 
 §,  om  mängden  avfall  vid  något  tillfälle  är  mer  än  50  ton. 

 

 kräver  tillstånd  enligt  5,  6,  7,  8  eller  67 

        Lagring och avskiljning av koldioxid 

 90.485  27  B  Anläggning  för  geologisk 
 högst  100  000  ton. 

 

 lagring  av  koldioxid,  om  mängden  koldioxid  som  är  planerad  att  lagras  är 

 90.500-i  27  B  Avskiljning  av  koldioxidströmmar  för  geologisk  lagring  av  koldioxid  från 
 heter  som  beskrivs  i  1  kap  2 §   industriutsläppsförordningen  (2013:250). 

 

industri-utsläppsverksam-

 90.510  27  B  Avskiljning  av  koldioxidströmmar 
 tillståndspliktiga  enligt  62  §. 

 

 för  geologisk  lagring  av  koldioxid  från  anläggningar  som  inte  är 

 90.520  6  C  Borrning 
 

 i  syfte  att  bedöma  om  en  plats är   lämplig för   geologisk  lagring  av  koldioxid. 

         Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

 90.406-i  14  B  Återvinna  eller  både  återvinna  och  bortskaffa  icke-farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall 
 mer  än  75  ton  per  dygn  eller  mer  än  18  750  ton  per  kalenderår  och  verksamheten  avser 

 1.  biologisk  behandling, 
 2.  behandling  innan  förbränning  eller  samförbränning 
 3.  behandling  i  anläggning  för  fragmentering  av  metallavfall,  eller 
 4.  behandling  av slagg   eller  aska. 

 
Om   behandlingen  enbart avser   anaerob biologisk   nedbrytning  gäller tillståndsplikten   endast  om 

 den  tillförda  mängden avfall   är mer   än  100  ton  per  dygn  eller mer   än  25  000  ton  per  kalenderår. 
 

 är 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.405-i  12  B  Bortskaffa  icke-farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är mer  
 än  12  500  ton  per  kalenderår  och  verksamheten  avser 
 1.  biologisk  behandling, 
 2.  fysikalisk-kemisk  behandling, 
 3.  behandling  innan  förbränning  eller  samförbränning 
 4.  behandling  i  anläggning  för  fragmentering  av  metallavfall,  eller 
 5.  behandling  av  slagg  eller  aska. 

 

 än  50  ton  per  dygn  eller mer  

 90.435-i   A  Återvinna  eller  bortskaffa  farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är mer   än  10  ton  per  dygn 
   eller  mer  än  2  500  ton  per  kalenderår  och  verksamheten  avser 
   1.  biologisk  behandling, 
   2.  fysikalisk-kemisk  behandling, 
   3.  materialåtervinning  av  lösningsmedel 
   4.  materialåtervinning  av  oorganiskt  material,  utom  metaller  och  metallföreningar, 
   5.  regenerering  av  syror  eller  baser, 
   6.  återvinning  av  komponenter  som  används  till att  minska   föroreningar, 
  7.   återvinning  av  katalysatorer 
  8.  omraffinering   eller  annan behandling  för   återanvändning av   olja, 
  9.   invallning, 
  10.   sammansmältning  eller  blandning  innan  behandling  i  en   samförbrännings- eller avfallsförbrän-
   ningsanläggning  eller  innan  avfallet  behandlas  enligt  någon  av  de andra   punkterna  i  denna  paragraf, 
  eller  
  11.   omförpackning  innan  behandling  i  en   samförbrännings- eller  avfallsförbränningsanläggning el-
   ler  innan  behandling  av  avfall  enligt  någon  av  de  andra  punkterna  i  denna  paragraf. 
   

 90.435-i1  32   - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än  25  000  ton  per  kalenderår. 
 90.435-i2  28   - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än  10  000  ton  men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 
 90.435-i3  17   - Den  tillförda  mängden  avfall är   mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton per   kalenderår. 

 
 90.410  24  A  Behandling  av  icke-farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  100  000  ton  per kalen-

 derår. 
 

 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon  annan  bestämmelse  i 
 detta  kapitel. 

 90.420 
 
 

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

 

 
 
 

 20 
 14 
 10 

 8 
 7 

 B  Behandling  av  icke-farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  500  ton  men  högst  100 
 000  ton  per  kalenderår. 

 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  20  000  ton  men  högst  100  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  20  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton per   kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  1  000  ton  men  högst  2  500  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  500  ton  men  högst  1  000  ton  per  kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon  annan  bestämmelse  i 

 detta  kapitel. 
 

 90.430  3  C  Yrkesmässig  behandling  av  icke-farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  500  ton  per 
 kalenderår. 

 
 Anmälningsplikten  gäller  inte  om  behandlingen är    anmälnings- eller  tillståndspliktig  enligt  någon 

 annan  bestämmelse  i  detta  kapitel. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

 90.440   A  Behandling  av  farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  per  kalenderår. 
   
 

 90.440-1 
 90.440-2 
 90.440-3 

 
 32 
 28 
 17 

  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  25  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  10  000  ton  men  högst  25  000  ton  per  kalenderår. 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  2  500  ton  men  högst  10  000  ton per   kalenderår. 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon annan   bestämmelse 

 detta  kapitel. 
i  

 
 90.450 

 
 
 

 B  Yrkesmässig  behandling  av  farligt  avfall,  om  den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  2  500  ton  per ka-
 lenderår. 

   
 90.450-1 
 90.450-2 
 90.450-3 

 15 
 12 

 8 

 - Den   tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  1  000  ton  men  högst  2  500  ton  per  kalenderår 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  mer  än  50  ton  men  högst  1  000  ton  per  kalenderår 
  - Den  tillförda  mängden  avfall  är  högst  50  ton  per  kalenderår 

 
 Tillståndsplikten  gäller  inte  om  behandlingen  är  tillståndspliktig  enligt  någon  annan  bestämmelse i  

 detta  kapitel. 
 

       SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

 92.10  7  B  Skjutfält  för  skjutning  med  grovkalibriga 
 ningar  av  ammunition,  minor eller   andra 

 vapen  (kaliber  större 
 sprängladdningar. 

 än  20  millimeter)  eller  för spräng-

 
 92.20 

 
 
 

 C  Skjutbana  som  är  stadigvarande  inrättad  för  skjutning  utomhus  med  skarp  ammunition 
 riga  vapen  (kaliber  mindre  än  20 millimeter)  för   mer  än  5  000  skott  per  kalenderår. 

 till finkalib-

   
 92.20-1 
 92.20-2 
 92.20-3 

 5 
 4 
 2 

  - Mer  än  100  000  skott per   kalenderår. 
  - Mer  än  20  000  skott  men  högst  100  000  skott  per  kalenderår. 
  - Mer  än  5  000  skott  men  högst  20  000  skott  per  kalenderår. 

 
 92.2001  1  U  Skjutbana 

 riga  vapen 
 som  är  stadigvarande  inrättad  för  skjutning  utomhus  med  skarp  ammunition 

 (kaliber  högst  20  millimeter)  för  högst  5  000 skott   per  kalenderår. 
 till finkalib-

 
 92.30  4  C  Permanent 

 
 tävlings-,   tränings- eller  testbana  för  motorfordon. 

 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 

 93.10  5  C  Tvätteri  för  mer  än  2  ton  tvättgods  per  dygn. 
 

 Anmälningsplikten  gäller  inte  om 
 1.  utsläpp  av  vatten  från  verksamheten  leds  till  ett  avloppsreningsverk 
 är  tillståndspliktigt  enligt  28  kap.  1 eller   2  §,  eller 

2.   verksamheten är   anmälningspliktig   enligt  19 kap.   4  §. 

 som 

 
 93.1001  4  U  Tvätteri  för  mer  än 

 avloppsreningsverk 
 2  ton  tvättgods  per  dygn  om  utsläpp 

 som  är  tillståndspliktigt  enligt  90.10. 
 av  vatten  från  verksamheten  leds  till  ett 

 
 93.1002  1  U  Tvätteri  för  högst  2  ton  tvättgods  per  dygn. 
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 VK/KK  AK  PN  Beskrivning 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

 93.20  7  B  Krematorium. 
 

      ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 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 
 kalenderår. 

 av  minst  4  men  högst  20  ton  färg  eller  lack  eller  minst  2 men  högst   10  ton  pulver  per 

 
        Hantering av brom- eller fluorkarboner 

 101.1001  6  U  Omtappning 
 

 av  mer  än  1  ton  fullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1002  3  U  Omtappning 
 boner  per  år. 

 

 av  mer  än  100  kg  men  högst  1  ton  fullständigt  halogenerade   brom- eller klorfluorkar-

 101.1003  1  U  Omtappning 
 

 av  högst  100  kg  fullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1004  7  U  Omtappning 
 

 av  mer  än  10  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 

 101.1005  3  U  Omtappning 
 karboner  per 

 

 av 
 år. 

 mer  än  1  ton  men  högst  10  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller klorfluor-

 101.1006  1  U  Omtappning 
 

 av  högst  1  ton  ofullständigt  halogenerade   brom- eller  klorfluorkarboner  per  år. 
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 Klass-  Avgifts-  Prövningsnivå  Beskrivning 
ningskod   klass 

 H1  4   Anmälnings plikt  Förskola 

 H2  2   Anmälnings plikt   Öppen förskola 

 H3  1   Anmälnings plikt     Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

 H4  4   Anmälnings plikt     Grundskola, grundsärskola, specialskola, förskoleklass 

 H5  4   Anmälnings plikt   Gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola  

 H6  1   Anmälnings plikt     Riksinternatskola, folkhögskola, internationell skola 

 H7  1   Anmälnings plikt  Resurscenter 

 H8  2   Anmälnings plikt         Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
     annars används av många människor 

  H9 H10  2   Anmälnings plikt        Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blod-
        smitta och annan smitta pga. skärande och/eller stickande 

 verktyg. 
 H10  2  Anmälningsplikt   Medicinsk fotvård 

 H11  1  Övriga       Lokaler för vård eller annat omhändertagande 

 H12  1  Övriga     Samlingslokaler, universitet och högskolor 

 H13  1  Övriga      Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, sjukgymn-
    ast, zonterapi, fotvård etc. 

 H14  1   Anmälnings plikt  Solarium 
 (Strålskyddslagen) 

 H15  1  Övriga  Frisersalong 

 H16  1  Övriga  Skönhetssalong 

 H17  1  Övriga  Hudvård 

 H18  1  Övriga  Idrottsanläggning 

 H19  1  Övriga  Campinganläggning 

 H20  1  Övriga  Strandbad 

 H21  1  Övriga  Hotell 

 H22  1  Övriga    Pensionat eller liknande 

 H23  1  Övriga      Lokaler för förvaring av djur 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxebilaga 3 

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 



 

   
 
 
 
 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

  

     

       

        

       

       

        

     

            
     

            
      

     

         

       

        
    

    
 

 

    

    

    

    

    

    

    

      

        

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxebilaga 3 

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klass-
ningskod 

Avgifts-
klass 

Prövningsnivå Beskrivning 

H1 3 Anmälnings plikt Förskola 

H2 2 Anmälnings plikt Förskoleklass, öppen förskola 

H3 1 Anmälnings plikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

H4 3 Anmälnings plikt Grundskola, grundsärskola, specialskola 

H5 3 Anmälnings plikt Gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola 

H6 1 Anmälnings plikt Riksinternatskola, folkhögskola, internationell skola 

H7 1 Anmälnings plikt Resurscenter 

H8 2 Anmälnings plikt Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor 

H9 H10 1 Anmälnings plikt Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blod-
smitta pga skärande och/eller stickande verktyg 

H10 1 Anmälningsplikt Medicinsk fotvård 

H11 1 Övriga Lokaler för vård eller annat omhändertagande 

H12 1 Övriga Samlingslokaler, universitet och högskolor 

H13 1 Övriga Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, sjukgymn-
ast, zonterapi, fotvård etc. 

H14 1 Anmälnings plikt 
(Strålskyddslagen) 

Solarium 

H15 1 Övriga Frisersalong 

H16 1 Övriga Skönhetssalong 

H17 1 Övriga Hudvård 

H18 1 Övriga Idrottsanläggning 

H19 1 Övriga Campinganläggning 

H20 1 Övriga Strandbad 

H21 1 Övriga Hotell 

H22 1 Övriga Pensionat eller liknande 

H23 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 



   

 

 

 
  

 
         

  
  

 
 

     
        

 
                

       
 

    
      

 
        

 
 

   Faktor och bedömningsgrund  Riskpoäng 

 1.   Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a)      Historisk förorening i mark eller byggnad   1 
b)          Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller 

 inomvattenskyddsområde  1  

c)   Påverkar miljökvalitetsnorm  1  

 2.  Kemiska produkter   

a)        Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
minskningsämnen  1  

 3. Tilläggspoäng   

a)     Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  1  

b)     Använder ej förnybar energi  1  

c)    Särskilt transportintensiv verksamhet  1  
 
 

       
   

 

     

     
 

      
 

     
 

  
 

     

          

         
     

  

 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxebilaga 4 

Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Den årliga tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning där anläggningen eller verksamheten avgifts-
och riskklassificeras. 

Först sker avgiftsklassificeringen som bygger på de klassningskoder verksamheten omfattas av enligt 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och verksamhetens omfattning. 
Klassningskoden (KK) motsvarar en avgiftsklass (AK) enligt taxebilaga 2 och 3. 

Därefter görs riskklassificeringen som utgår från bestämda riskfaktorer som kan ge upphov till ett antal riskpoäng. 
Riskfaktorerna framgår av tabell 1 och 2. 

Den årliga tillsynstiden som grundar sig på va1ie avgiftsklass och tilldelad riskpoäng framgår av tabell 3 
för hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter. 

Tabell 1. Följande riskfaktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

Tabell 2. Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 
utöver övriga bedömningsfaktorer: 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 elever 1 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Kemisal 1 

Förskola > 5 avdelningar 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o.d. 1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk 
för blodsmitta pga. skärande och/eller 
stickandeverktyg 

1 



   

 

 

 
 
 

        
   
        

 
    

     
       

 
               

             

 
       

 
 

       
 

Avgifts- 
 klass 

 Riskkolumner 

0   1 2  3   4 5  6  

1  T  T   2  3  4  5  6 
 2  2  3  4  5  6  7  8 
 3 4   5  6  7  8  9  10 

 4  6  7  8  9  10  11  12 

 5  8  9  10  11  12  13  15 

 6  9  10  12  13  14  16  18 

 7  12  14  15  16 17   20  25 

 8  16  18  20  21  23  26  30 

 9  20 23   25  26  29  33  40 

10   24  27  30  32  35  39  45 

 11  28  32  35  37  40  46  55 

12   32  36  40  42  46  52  60 

13   36 41   45  47  52  59  70 

 14  40  45  50  53  58  65  75 

 15  44  50  55  58  63  72  85 

 16  48  54  60  63  69  78  90 

 17  52 59   65  69  75  85  100 

 Avgiftsklass  Riskkolumner 

0  1  2  3  4  5  6  

1  T   1  2  3  4  5  6 
 2  2  3  4  5  6  7  8 

 3  4  5  6  7  8  9  10 

 4  6  7  8  9  10  11  12 

 5  8  9  10 11   12  13  15 

 6  9  10  12 13   14  16  18 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn O i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumman för en verksamhet kan bli högre. 

Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger 
till grund för inplacering i riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabell 3 för 
hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter. 

Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten får i 
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. 

Tabell 3. Årlig tillsynstid för hälsoskyddsverksamhet (T=Timavgift) 

Tabell 4. Årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet (T=Timavgift) 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 Avgiftsklass  Riskkolumner 

0   1 2   3  4 5  6  

 18  56  63  70  74 81  91   105 

 19  60  68  75  79  86  98  115 

 20  64 72   80  84  92  104  120 

 21  68 77   85  90  98  111  130 

 22 72   81  90  95 104  117   135 

 23  76  86  95  100  109 124   145 

 24  80  90  100  106 115  130   150 

 25  88  99  110  116 127  143   165 

 26  96  108  120  127 138  156   180 

 27  104  117  130  137 150  169   195 

 28  112  126  140  148  161 182   210 

 29 128   144  160  169 184   208  240 

 30  144  162  180  190 207   234  270 

 31 160   180  200  211 230   260  300 

 32 180   203  225  237 259  293   340 

 33 200   225  250  264 288  325   375 
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   Faktor och bedömningsgrund  Riskpoäng 

 1.    Markförhållanden, lokalisering m.m.  

 a)       Historisk förorening i mark eller byggnad  1 
 b)         Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller 

  inomvattenskyddsområde  1 

 c)   Påverkar miljökvalitetsnorm  1 

 2.   Kemiska produkter  

 a)       Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
 minskningsämnen  1 

 3.  Tilläggspoäng  

 a)     Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  1 

 b)     Använder ej förnybar energi  1 

 c)    Särskilt transportintensiv verksamhet  1 
 
 

              
   

 

     

     
 

      
 

     
 

  
 

     

          

         
       

   

 
 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxebilaga 4 

Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Den årliga tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning där anläggningen eller verksamheten avgifts-
och riskklassificeras. 

Först sker avgiftsklassificeringen som bygger på de klassningskoder verksamheten omfattas av enligt 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och verksamhetens omfattning. 
Klassningskoden (KK) motsvarar en avgiftsklass (AK) enligt taxebilaga 2 och 3. 

Därefter görs riskklassificeringen som utgår från bestämda riskfaktorer som kan ge upphov till ett antal riskpoäng. 
Riskfaktorerna framgår av tabell 1 och 2. 

Den årliga tillsynstiden som grundar sig på va1ie avgiftsklass och tilldelad riskpoäng framgår av tabell 3 
för hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter. 

Tabell 1. Följande riskfaktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

Tabell 2. Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 
utöver övriga bedömningsfaktorer: 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 elever 1 

Alla typer av skolor och 
undervisningslokaler 

Kemisal 1 

Förskola > 5 avdelningar 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o.d. 1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk 
för blodsmitta och annan smitta pga. skärande 
och/eller stickande verktyg 

1 



 
 
 

            
               
        

 
                  

              
       

 
               

             

 
       

 
 

        
 

 Avgifts-
 klass 

 Riskkolumner 

 0  1  2  3  4  5  6 

 1  T  T  2  3  4  5  6 

 2  2  3  4  5  6  7  8 

 3  4  5  6  7  8  9  10 

 4  6  7  8  9  10  11  12 

 5  8  9  10  11  12  13  15 

 6  9  10  12  13  14  16  18 

 7  12  14  15  16  17  20  25 

 8  16  18  20  21  23  26  30 

 9  20  23  25  26  29  33  40 

 10  24  27  30  32  35  39  45 

 11  28  32  35  37  40  46  55 

 12  32  36  40  42  46  52  60 

 13  36  41  45  47  52  59  70 

 14  40  45  50  53  58  65  75 

 15  44  50  55  58  63  72  85 

 16  48  54  60  63  69  78  90 

 17  52  59  65  69  75  85  100 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn O i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumman för en verksamhet kan bli högre. 

Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger 
till grund för inplacering i riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabell 3 för 
hälsoskyddsverksamheter och tabell 4 för miljöfarliga verksamheter. 

Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten får i 
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. 

Tabell 3. Årlig tillsynstid för hälsoskyddsverksamhet (T=Timavgift) 

Avgiftsklass Riskkolumner 

0 1 2 3 4 5 6 

1 T 1 2 3 4 5 6 

2 2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 10 

4 6 7 8 9 10 11 12 

5 8 9 10 11 12 13 15 

6 9 10 12 13 14 16 18 

Tabell 4. Årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet (T=Timavgift) 



 

   
 
 
 
 
 
 

 Avgiftsklass  Riskkolumner 

 0  1  2  3  4  5  6 

 18  56  63  70  74  81  91  105 

 19  60  68  75  79  86  98  115 

 20  64  72  80  84  92  104  120 

 21  68  77  85  90  98  111  130 

 22  72  81  90  95  104  117  135 

 23  76  86  95  100  109  124  145 

 24  80  90  100  106  115  130  150 

 25  88  99  110  116  127  143  165 

 26  96  108  120  127  138  156  180 

 27  104  117  130  137  150  169  195 

 28  112  126  140  148  161  182  210 

 29 128   144  160  169  184  208  240 

 30  144  162  180  190  207  234  270 

 31  160  180  200  211  230  260  300 

 32  180  203  225  237  259  293  340 

 33  200  225  250  264  288  325  375 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum Dnr  

2021-2610  2021-09-15 

Johanna Bäckström, 033-35 30 12 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av  livsmedelstaxan  

Förslag till  beslut   

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till ny taxa och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

Miljö- och konsumentnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning  
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. I och med detta så behöver 
Miljö- och konsumentnämndens taxa enligt livsmedelslagen ändras för att anpassas till 
det nya regelverket och möjliggöra ett avgiftsuttag för arbetsmoment som taxan inte 
täcker idag. Förvaltningen föreslår också vissa andra förändringar av taxan, bland 
annat för att göra den mer tydlig. Den nya livsmedelsavgiftsförordningen anger att det 
tidigare systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med 
obligatorisk efterhandsdebitering senast vid utgången av år 2023. Denna taxa behöver 
därför justeras ytterligare när det står klart att någon förhandsdebitering av 
verksamheterna inte längre ska ske. I denna taxa föreslås ingen total övergång till 
efterhandsdebitering redan 2022. 

Ärendebeskrivning  
Myndighetsutövningen inom livsmedelsområdet regleras idag genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftning samt bestämmelserna 
om djurhälsa och djurskydd, den så kallade kontrollförordningen. Av 
kontrollförordningen följer en skyldighet för medlemsstaternas kontrollmyndigheter 
att ta ut vissa obligatoriska avgifter, däribland avgift för uppföljande kontroll av 
avvikelse som ursprungligen inte var planerad. I övrigt lämnar kontrollförordningen 
det öppet för medlemsstaterna att själva bestämma hur kontrollen finansieras så länge 
systemet säkerställer tillräckligt finansiella resurser för kontrollen. Genom 
kontrollförordningen, som började gälla från och med den 14 december 2019, 
introducerades begreppet ”annan offentlig verksamhet” som komplement till 
begreppet ”offentlig kontroll”. Med ”offentlig kontroll” förstås den operativa 
kontrollen, och med ”annan offentlig verksamhet” övriga delar som 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:johanna.backstrom@boras.se
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kontrollmyndigheten ägnar sig åt. Denna uppdelning leder bland annat till att 
handläggning av ärenden om registrering och godkännande samt att utfärda 
förelägganden och förbud är att anse som ”annan offentlig verksamhet”. 
För att fullt ut kunna tillämpa kontrollförordningen när det gäller finansiering så har 
Sveriges lagstiftning behövt anpassas. Dessa anpassningar har varit försenade, men 
den 1 april 2021 trädde förändringarna i livsmedelslag (2006:804) och 
livsmedelsförordning (2006:813) i kraft. Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) får 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om 
skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. 
Bemyndigandet innefattar också en rätt att föreskriva en skyldighet för kommuner att 
ta ut sådana avgifter. Med stöd av bemyndigandet har regeringen beslutat om den nya 
förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF). I LAF föreskrivs att en kontrollmyndighets kostnader för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. 

Därutöver finns vissa särskilda bestämmelser om avgifter i förordning (2006:812) om 
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland respektive i 
förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel för sådan kontroll som 
utförs med stöd av dessa förordningar. Av 6 § LAF följer att om kontrollmyndigheten 
är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen 
på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Genom LAF förändrades regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. 
Denna ändring är emellertid inte en konsekvens av det EU-rättsliga regelverket utan 
handlar om en förändring av det svenska finansieringssystemet. Det tidigare systemet 
med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering. Det innebär att avgiften för ordinarie planerad kontroll ska 
betalas med ett helt avgiftsbelopp först efter utförd kontroll. Bestämmelsen om 
efterhandsdebitering är dock försedd med en övergångsbestämmelse som medger en 
successiv övergång till det nya avgiftssystemet fram till utgången av 2023. 

Förvaltningen kommer föreslå att Miljö- och konsumentnämnden delvis inför en 
successiv övergång till efterhandsdebitering genom att nya verksamheter som 
godkänns eller registreras från och med den 1 januari 2022 ska betala sina 
kontrollavgifter för den planerade kontrollen i efterhand. Parallellt kommer att gälla 
att övriga registrerade verksamheter betalar årsavgifter för den planerade kontrollen i 
förskott i början av kalenderåret. Senast vid utgången av 2023 kommer inte någon 
verksamhet längre vara föremål för förskottsdebitering. 

Genom att LAF möjliggör att ta ut avgift för såväl offentlig kontroll som annan 
offentlig verksamhet är det viktigt att kommunens taxa anger att en avgift inte bara 
kan tas ut för offentlig kontroll utan också för annan offentlig verksamhet, därav 
kommer flera ändringar i nuvarande taxa att föreslås. 

Framtagandet av den nya taxan har gjorts tillsammans med Göteborgs Stad och 
Helsingborgs Stad. Inspiration har också inhämtats från Stockholms Stads framtagna 
taxa som uppdaterades sommaren 2021. SKR kommer att ta fram ett förslag på ny 
taxemodell och presentera detta förslag på tillsynsdagarna 21-22 september. SKR har 
dock meddelat att de inte kommer ta fram ett förslag på taxemodell som är att 
anpassad till att gälla under övergångsperioden till efterdebitering. Av denna 
anledning har Göteborg, Helsingborg och Borås samarbetat med att ta fram en egen 
sådan taxa. Även övriga sjuhäradskommuner har fått ta del av det nya föreslaget. Två 
av dem har angett att de också kommer föreslå liknande förslag i sina kommuner. 
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Tillägg: 10 september 2021 publicerade SKR sin version av en ny taxa. Förvaltningens 
förslag har jämförts med SKR:s förslag för att säkerställa att ingenting missats. 
Förslagen om ny taxa är extremt lika, troligtvis för att SKR har fått ta del av det 
förslag som Borås, Helsingborg och Göteborg har tagit fram tillsammans. Det har 
därför möjligt att de har tagit inspiration från denna taxa samt den som Stockholm 
tagit fram. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Med anledning av förändringarna som har skett i LAF föreslår förvaltningen att det 
sker anpassningar i Miljö- och konsumentnämndens nuvarande taxa ” Taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningsområdet” för att taxan ska 
överensstämma med gällande lagstiftning. Förvaltningens ambition har varit att göra 
nödvändiga ändringarna utefter LAF och att senare justera taxan ytterligare när det 
står klart att någon förhandsdebitering inte längre kan ske. Vid genomgång och 
granskning av befintlig taxa har förvaltningen dock uppmärksammat behov av andra 
justeringar också. 

Nedan redogör förvaltningen för motiven till samtliga bestämmelser i den föreslagna 
taxan. 

Huvudrubriken  
Begreppet ”annan offentlig verksamhet” har lagts till i rubriken. 

1 §  
I taxans 1 § första stycke anges vilka författningar som ligger till grund för nämndens 
avgiftsuttag. Stycket har omformulerats för att motsvara bestämmelsen i 1 § LAF. I 
andra stycket förtydligas vem som ska betala avgift enligt taxan, aktör, och har sin 
grund i 5 § LAF. I tredje stycket anges vad som menas med aktör och definitionen är 
utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen 2017/625. 
Begreppet aktör är vidare än livsmedelsföretagare. Med det mer generella ordet 
”aktör” blir det inte nödvändigt att i de olika bestämmelserna i taxan upprepa vem 
som är föremål för avgiftsuttaget. 

2 §  
I första stycket räknas de olika åtgärderna upp som Miljö- och konsumentnämnden 
kan ta ut en avgift för. Varje åtgärd finns också med i en bestämmelse som det 
hänvisas till på annat ställe i taxan. Att avgiften tas ut som timavgift eller fast avgift 
framgår av specialbestämmelsen och behöver därför inte stå med här. Andra punkten 
om fast årlig avgift föreslås i stället heta planerad kontroll för att beskriva vilken typ 
av åtgärd som avses och inte på vilket sätt avgiften tas ut. Den tredje och fjärde 
punkten om uppföljande kontroll som inte var planerad respektive utredning av 
klagomål har tidigare hänvisat till en och samma bestämmelse men föreslås nu delas 
upp på två olika bestämmelser. 

Nu föreslås också att den fjärde punkten om utredning av klagomål återges i två 
bestämmelser där den föreslagna 11 § är ny och förtydligar att avgift tas ut för 
åtgärder som blivit nödvändiga på grund av ett RASFF-meddelande (EU:s system för 
snabb varning av livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors 
hälsa). Även om det tidigare har funnits stöd för Miljö- och konsumentnämnden att 
ta ut en avgift för handläggning av sådana ärenden med anledning av att de kunnat 
jämföras med ett klagomål blir det tydligare med en egen bestämmelse för detta. 
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Femte punkten om korrigerande åtgärder avseende livsmedel är ny och avser 
kostnader som uppkommer i samband med sådana åtgärder som har sin grund i 24 § 
livsmedelslagen och artikel 138 kontrollförordningen 2017/625, exempelvis 
omhändertagande eller destruering av en vara. Punkt 8 om inköp under dold identitet 
är också ny och är en direkt följd av en ny bestämmelse i 23 a § livsmedelslagen. I 
punkt 9 har enbart ”annan offentlig verksamhet” lagts till. 

3 §  
Tidigare fanns endast punkt 2 med i taxan men med annan lydelse. Nu föreslås även 3 
ytterligare punkter. Dessa punkter utgör sådana omständigheter som vi inte får ta ut 
en avgift för enligt lagstiftning eller rättspraxis. 

4 §  
Den här punkten har gjorts har gjorts mer utförlig än den tidigare lydelsen. Den 
generella grunden för nedsättning av avgifter anges i 18 § första stycket första 
meningen LAF. Det gäller dock enligt 18 § första stycket andra meningen LAF inte 
sådana obligatoriska avgifter som följer av kontrollförordningen 2017/625 eftersom 
dessa endast får sättas ned i den utsträckning som medges av artikel 79.3 i 
förordningen. Därför anges i andra stycket att första stycket inte gäller avgift för 
uppföljande kontroll utan att sådana avgifter endast får sättas ned i de fall detta 
medges av kontrollförordningen. 

5 §  
I stora delar motsvarar denna tidigare lydelse. I fjärde stycket behålls oförändrat 
varför det alltjämt gäller att en förhöjd timavgift får tas ut på obekväm arbetstid. I 
tredje stycket återinförs ”föredragning och beslut” i kontrolltiden, vilket togs bort i 
samband med den tidigare ändringen av taxan då det inte fanns något bemyndigande i 
den svenska lagstiftningen för avgiftsgrunden ”annan offentlig verksamhet”. Den 
övriga texten i detta stycke har förändrats språkligt men innebär ingen ändring i sak 
om vad som ingår i kontrolltiden. Utöver detta läggs också till ett stycke om att Miljö-
och konsumentnämnden får besluta att justera taxan med den procentsats som 
motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) varje 
kalenderår. Detta har varit med i tidigare taxor men har av misstag fallit bort när 
livsmedelstaxan reviderades senast. 

Timavgiften som anges är beräknad enligt självkostnadsprincipen och principen om 
tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § LAF och artikel 78.1 kontrollförordningen 
2017/625 och följer även bestämmelserna om beräkning av obligatoriska avgifter i 
artikel 81 - 82 i förordningen. Någon ändring av timavgift har inte gjorts. Avgiften 
som anges gäller för år 2021. Justering enligt PKV kommer göras när detta är möjligt. 

6 §  
I rubriken har ”av anläggning” lagts till för att korrespondera mot rubriken i 7 §. 
Avgift för registrering av anläggning motsvarar innehållsmässigt befintlig taxa 
Bestämmelsen har sin grund i 11 § LAF. Genom att i föreslagen taxa enbart ange 
”anläggning för att driva verksamhet” och hänvisa till 1 § i taxan fångas samtliga 
anläggningar med verksamheter som ligger under nämndens tillsynsansvar upp, 
däribland det nya uppdraget att registrera anläggningar som bedriver verksamhet som 
hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material 
och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (3 a § livsmedelslagen och 
23 § punkten 12 i livsmedelsförordningen). I taxan framgår dock att taxan gäller även 
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för den som anmäler en anläggning som ska registreras enligt regelverket för material i 
kontakt med livsmedel för att det ska vara extra tydligt för handläggare och 
verksamhetsutövare vad som gäller. Nytt tillägg görs också att registreringsavgift 
betalas för varje anläggning som anmälan avser, även om det är en och samma aktör 
för flera anläggningar samt att avgiftsskyldigheten gäller även registrering av en 
anläggning med anledning av att den har övergått till en ny aktör. 

7 §  
Bestämmelsen har sin grund i den generella bestämmelsen om avgiftsuttag för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i 4 § LAF. Rubriken ”Fast årlig kontrollavgift” har ändrats till ”Avgift för 
planerad kontroll” för att förtydliga vilken åtgärd som avses och inte på vilket sätt 
avgiften tas ut. I första stycket har följaktligen ”normal offentlig kontroll” bytts ut 
mot ”planerad offentlig kontroll”. Att avgiften ska tas ut som en fast årlig avgift står 
kvar på samma sätt som förut. Även om exempelvis anläggningar för tillverkning av 
snus och tuggtobak idag anses omfattas av begreppet ”livsmedelsanläggning” blir det 
tydligare med det generella begreppet ”anläggning”, varför denna ändring görs. 
Livsmedelsföretagare har bytts ut mot aktör, se motiveringen till 1 §. 

Ett nytt stycke förs in om annan offentlig verksamhet som hänger samman med den 
offentliga kontrollen för att det ska vara möjligt att ta ut en avgift för tid som går åt 
till att skriva beslut i samband med den planerade offentliga kontrollen. En 
verksamhet kan alltså samma år få dels en fast årlig kontrollavgift, dels en 
efterdebitering på avgift för beslutsskrivande. 

Nämndens tillsynsansvar över företag som bedriver verksamhet som hänger samman 
med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel är undantagna förhandsdebiteringen. I 
förslaget till ny taxa framgår tydligt att den typen av tillsyn ska efterdebiteras enligt 8 
§. 

8 §  
En ny bestämmelse införs om att efterdebitering för planerad offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen ska ske för 
verksamheter som registreras från och med den 1 januari 2022. Eftersom alla 
verksamheter kommer att behöva överföras till efterdebitering är detta ett första steg. 
På så sätt kommer det under en övergångstid fram till och med utgången av 2023 
parallellt gälla olika avgiftssystem för olika verksamheter. Bestämmelsen om 
efterdebitering har sin grund i 7 § LAF. 

9 §  
Bestämmelsen motsvarar 11 § punkten 1 i nuvarande taxa och har sin grund i 9 § 
LAF och i artikel 79.2 c) kontrollförordningen 2017/625. I bestämmelsen anges 
grunderna för när en avgift får tas ut för uppföljande kontroll, antingen för att utreda 
en avvikelse eller för att kontrollera att avvikelsen är åtgärdad. En förutsättning för att 
kunna ta ut en avgift för uppföljande kontroll är alltså att det redan finns en avvikelse 
som konstaterats vid en tidigare kontroll. Denna kontroll behöver dock inte vara 
planerad utan avvikelsen kan ha konstaterats i samband med en kontroll som utförts 
för att utreda ett klagomål eller i samband med en tidigare uppföljande kontroll. 
Utredning av klagomål tas bort från rubriken eftersom bestämmelsen nu enbart avser 
uppföljande kontroll. Tillägg har gjorts av begreppet annan offentlig verksamhet. 
Om avvikelsen består i att en anläggning är oregistrerad kan avgift enligt 
bestämmelsen även tas ut för den utredning som är nödvändig för att kunna påföra 
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en livsmedelssanktionsavgift enligt 30 c § livsmedelslagen och 39 c § 
livsmedelsförordningen eftersom detta arbete är hänförligt till att bedöma omfattning 
och konsekvenser av avvikelsen. Avgiftsgrunden kan dock inte användas för den tid 
som används för att fatta beslut om sanktionsavgift eftersom detta inte är en åtgärd 
som hänger ihop med att säkerställa att en aktör efterlever de bestämmelser som 
avses i 1 § (jfr artikel 2.1 kontrollförordningen 2017/625). 

10 §  
Bestämmelsen motsvarar 11 § i nuvarande taxa och har sin grund i 8 § LAF samt, 
avseende den begränsning som gäller för avgiftsuttaget om att det ska vara en 
bekräftad brist, artikel 83.1 i kontrollförordningen 2017/625. Uppföljande kontroll tas 
bort från rubriken eftersom bestämmelsen nu enbart avser utredning av klagomål. 
Språklig justering i övrig text har skett på samma sätt som i föreslagen 9 §. Tillägg har 
gjorts av begreppet annan offentlig verksamhet. 
Om avvikelsen består i att en anläggning är oregistrerad kan i likhet med 9 § avgift 
även tas ut för den utredning som är nödvändig för att kunna påföra en 
livsmedelssanktionsavgift enligt 30 c § livsmedelslagen och 39 c § 
livsmedelsförordningen eftersom detta arbete är hänförligt till att bedöma omfattning 
och konsekvenser av avvikelsen. Avgiftsgrunden kan dock inte användas för den tid 
som används för att fatta beslut om sanktionsavgift eftersom detta inte är en åtgärd 
som hänger ihop med att säkerställa att en aktör efterlever de bestämmelser som 
avses i 1 § (jfr. artikel 2.1 kontrollförordningen 2017/625). 

11 §  
Bestämmelsen är ny och avser sådan handläggning som blivit nödvändig på grund av 
RASFF-meddelande. Det finns inte någon uttrycklig grund i LAF för RASFF-ärenden 
men det framgår av 4 § LAF att kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av 
avgifter. Att verifiera att en aktör har vidtagit tillräckliga åtgärder för att spåra och 
återkalla sådana livsmedel som omfattas av ett RASFF-meddelande utgör sådan 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Handläggning med anledning av 
ett RASFF-meddelande kan jämföras med ett klagomål eftersom det är fråga om 
händelsestyrd offentlig kontroll som går utöver den planerade kontrollen och som 
aktören själv inte kan påverka. 

I och med att handläggningen kan jämföras med klagomålsärende är det också rimligt 
att motsvarande begränsning för avgiftsuttag som gäller för klagomålskontroll även 
ska gälla för handläggning av RASFF-meddelanden. Nämndens nedlagda 
handläggningstid ska därför endast betalas av en aktör om det, efter det att aktören 
erhöll meddelandet, blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra 
eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. I så fall föreligger en bristande 
efterlevnad i fråga om aktörens skyldigheter enligt artikel 18 och 19 i förordning 
178/2002, vilket motiverar ett avgiftsuttag enligt de principer som gäller för 
klagomålskontroll. I tredje stycket förtydligas att avgiftsskyldigheten kan omfatta varje 
aktör i kedjan som berörs av ett RASFF-meddelande. 

12 §  
Bestämmelsen är ny och innebär att en aktör ska ersätta nämndens kostnader som 
uppkommer i syfte att åtgärda eller förebygga konstaterad bristande efterlevnad. 
Bestämmelsen har sin grund i 24 § livsmedelslagen och artikel 138 
kontrollförordningen 2017/625. I artikel 138 punkt 4 föreskrivs att samtliga utgifter 
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som uppkommer till följd av tillämpningen av artikeln ska bäras av de ansvariga 
aktörerna. I kontrollförordningens artikel 138.2 g) anges de åtgärder som föreslås i 
taxans 14 § andra stycke, nämligen att dra tillbaka, återkalla, bortskaffa eller destruera 
varor. Enligt lagrådsremissen från den 3 december 2020 om ”Material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel” ska särskilda ingripanden inte gälla för 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det blir därför 
tydligt att redan i rubriken till bestämmelsen skriva att det avser livsmedel och i ett 
andra stycke förklara vad som menas med korrigerande åtgärder. 

13 §  
Bestämmelsen motsvarar 13 § i nuvarande taxa med vissa språkliga justeringar. Tillägg 
har gjorts av begreppet annan offentlig verksamhet. Bestämmelsen har sitt stöd i 
förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel. För exportkontroll får 
en avgift tas ut av kontrollmyndigheten med stöd av 5 § i förordningen. 

14 §  
För importkontroll som utförs med stöd av förordning (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland får en avgift tas ut av 
kontrollmyndigheten med stöd av 11 och 12 § samma förordning. Bestämmelsen 
motsvarar 14 § i nuvarande taxa med vissa språkliga justeringar. Importör eller dennes 
ombud har ersatts av aktör i enlighet med 12 § importkontrollförordningen. Tillägg 
har gjorts av begreppet annan offentlig verksamhet. 

15 § 
Bestämmelsen är ny och avser sådana inköp som sedan den 1 april 2021 får utföras 
med stöd av 23 a § livsmedelslagen. Det framgår redan av lagtexten att bestämmelsen 
enbart avser inköp av livsmedel. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att 
kostnader för inköp under dold identitet bör kunna ses som kostnader för offentlig 
kontroll som får finansieras med avgifter enligt den nya kontrollförordningen (prop. 
2020/21:43, s. 149). En kontrollmyndighet ska därför ha möjlighet att få ersättning 
för sina utgifter för ett inköp. Eftersom det inte har införts någon särskild 
bestämmelse i LAF om kontrollköp får förutsättningar för att ta ut avgiften anses 
vara desamma som för den typ av kontroll som kontrollköpet hänger samman med. 
Av den anledningen anges i bestämmelsens andra stycke att om kontrollköpet utgör 
en del i en klagomålskontroll eller utredning av ett RASFF-ärende får en avgift endast 
tas ut om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

16 §  
Bestämmelsen återinförs efter att av misstag inte har kommit med vid senaste 
revideringen. Bestämmelsen kommer att tillämpas om en avgift som lagligen kan tas 
ut visar sig inte omfattas av någon annan bestämmelse i taxan. Ett exempel på detta är 
att skriva livsmedelssanktionsbeslut. Nämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för 
att skriva denna typ av beslut och det finns delade meningar om sådan avgift kan tas 
ut eller inte. På miljöområdet tas en avgift ut för att skriva beslut om 
miljösanktionsavgifter och förvaltningen har gjort bedömningen att det är möjligt 
även avseende livsmedelsanktionsavgifter. Att avgift för beslut om 
miljösanktionsavgifter är möjligt är prövat i domstol. När det gäller 
livsmedelsanktionsavgifter är detta för nytt och har därmed inte prövats ännu. 
Argumentet för att man inte skulle kunna ta ut en avgift för skrivandet av själva 
beslutet är att sanktionsavgifter ligger nära straffrätten samt kan jämföras med 
ansökan om utdömande av vite som man inte kan avgiftsbelägga. Förvaltningen 
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menar dock att beslut och en ansökan inte är samma sak och om så var fallet borde 
även beslut om miljösanktionsavgifter vara omöjliga att avgiftsbelägga. Om Borås 
Stad inte önskar ta ut en avgift för att skriva beslut om livsmedelssanktionsavgifter så 
behöver det framgå av taxan i 3 §. Det gäller även om det finns andra delar av 
handläggningen som man önskar ska vara avgiftsbefriat. 

17-19 §§  
Bestämmelserna är i princip oförändrade jämfört med nuvarande taxa. Små språkliga 
justeringar har gjorts. 

Bilaga 1 påverkas inte av LAF och behöver därför inte ändras. Kommer dock behöva 
ändras under år 2023 när ny riskklassningsmodell ska införas. 

Konsekvensbedömning   

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

I den nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 anges förutsättningar för att ta ut 
avgifter för de kontrolluppgifter som ska finansieras med avgifter. För att fullt ut 
kunna tillämpa kontrollförordningen när det gäller finansiering så har Sveriges 
lagstiftning behövt anpassas. Dessa anpassningar var försenade, men den 1 april 2021 
trädde förändringarna i livsmedelslag (2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813) 
i kraft. Samtidigt så trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Konsekvensen av detta är 
att Miljöförvaltningen, när ny taxa är antagen, kan finansiera framförallt delar av det 
som faller under begreppet annan offentlig verksamhet med avgifter. Det som nu kan 
finansieras med avgifter rör sig framförallt om den tid som åtgår till att skriva beslut 
om vi upptäcker brister vid en uppföljande kontroll eller skriva beslut med anledning 
av ett klagomål som är befogat. Den nya taxan innebär således att nämnden kan ta 
betalt för sitt arbete i större utsträckning än tidigare. 

Övergången till efterdebitering kommer ekonomiskt påverka samtliga kommuner i 
Sverige på ett eller annat sätt. Stockholm Stad har valt att övergå till efterdebitering 
fullt ut 2022 vilket för dem kommer medföra ett intäktsbortfall om 5,4 mnkr. Genom 
en viss successiv övergång mildras förhoppningsvis det värsta intäktsbortfallet för 
nämnden i Borås. Övergången inleds väldigt försiktigt med att endast nya 
verksamheter efterdebiteras i detta skede. 
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningsområdet 

Fastställd av Kommunfullmäktige 2021-XX-XX 

Träder i kraft 2022-01-01 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Borås Stads kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet inom miljö- och konsumentnämndens ansvar enligt livsmedelslagen, lagen 
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen om 
kontroll av ekologisk produktion samt bestämmelser meddelade med stöd av denna lagstiftning, 
inklusive förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
samt de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för miljö- och 
konsumentnämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen enligt första stycket om inte annat följer av denna taxa. 
Med aktör avses i denna taxa varje livsmedelsföretagare och annan verksamhetsutövare som 
åläggs ansvar och skyldigheter enligt första stycket. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

• registrering av anläggning, se 6 § 
• planerad kontroll, se 7-8 § 
• uppföljande kontroll som inte var planerad, se 9 § 
• utredning av klagomål, se 10-11 § 
• korrigerande åtgärder avseende livsmedel, se 12 § 
• exportkontroll och utfärdande av exportintyg, se 13 § 
• importkontroll, se 14 § 
• inköp under dold identitet, se 15 § 
• offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt, se 16 § 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Handläggning av offentlig kontroll som föranleds av klagomål från andra och som inte 
leder till att bristande efterlevnad kan bekräftas. 

2. Handläggning av överklaganden, exempelvis rättidsprövning, överlämnande till nästa 
instans och yttrande i överklagade ärenden. 

3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite. 
4. Handläggning för att svara på remisser till exempel till prövningsmyndigheter. 



     
      

    
          

             
         

 

 
          

 
   

 
        

          
   

            
   

 

 
      

  

 

     
                

            
            
           
                

 

    
         

  
           

       

   
        

4 § Miljö- och konsumentnämnden fattar beslut om avgifter enligt denna taxa. Om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får Miljö- och konsumentnämnden i ett 
enskilt ärende besluta att höja, sänka eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte uppföljande kontroll enligt 9 § i taxan. En sådan avgift får endast 
ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Timavgift 
5 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1405 kronor per timme (år 2021). Miljö- och 

konsumentnämnden får för varje kalenderår besluta att justera taxan med den procentsats som 
motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKR 
under oktober månad varje år. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt andra grunder som anges i 
taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndigheten i ärendet 
har använt för inspektion, inläsning, beredning, föredragning, beslut, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, revisioner, provtagning samt offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i övrigt. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas en avgift ut 
som är en och en halv gånger ordinarie timavgift. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tar nämnden inte ut någon avgift. 

Avgift för registrering av anläggning 

6 § För registrering av en anläggning för att driva verksamhet enligt 1 § tas en avgift ut 
motsvarande en timmes kontrolltid. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Avgift för 
registrering ska betalas för varje anläggning som anmälan avser. Avgiftsskyldigheten gäller även 
registrering av en anläggning med anledning av att den har övergått till en ny aktör. 

Avgift för planerad kontroll 
7 § För planerad offentlig kontroll av en anläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och konsumentnämnden tilldelat 
verksamheten genom en klassning av verksamheten enligt bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. 

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 



   
  

             
            

   

 
           

          
    

  

 
      

   
            

             
 

    
            

 

     
    

 

     
    

 
  

      
    

 
  

 

 

    
   

   
 

anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från 
och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska 
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den aktör som äger eller driver verksamheten vid 
kalenderårets början. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

För annan offentlig verksamhet som hänger samman med den offentliga kontrollen, till exempel 
beslutsskrivning, tas timavgift ut för nämndens nedlagda handläggningstid. Avgiften bestäms 
genom att handläggningstiden multiplicerad med timavgiften. 
För verksamhet som avses i 3 a § livsmedelslagen (material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel) ska avgift betalas på det sätt som anges i 8 § i taxan. 

Efterdebitering av planerad kontroll 
8 § Verksamheter som registreras från och med den 1 januari 2022 efterdebiteras för planerad 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

Avgift för planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen debiteras för dessa verksamheter i efterhand. Avgiften beräknas genom att den faktiskt 
nedlagda kontrolltiden multipliceras med timavgiften. 

Avgift för uppföljande kontroll 
9 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift betalas om kontrollen blivit nödvändig efter 
det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. För provtagning och analys av prover omfattar avgiften miljö- och 
konsumentnämndens faktiska kostnader. 

Avgift för utredning av klagomål 
10 § För utredning av klagomål ska en avgift betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen och som leder till att bristande efterlevnad kan 
bekräftas. 



 

  

 

    
 

  
 

            
  

           
 

 
 

     
         

 

     

            
          

   
  

          

 

    
 
 

 
 

 
  

 

 

   
          

          
          

 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. För provtagning och analys av prover omfattar avgiften miljö- och 
konsumentnämndens faktiska kostnader. 

11 § För offentlig kontroll, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, 
som utförs med anledning av ett meddelande inom systemet för snabb varning enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift 
betalas om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för miljö- och 
konsumentnämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder avseende livsmedel 
12 § För korrigerande åtgärder, som efter att bristande efterlevnad har konstaterats blivit 
nödvändiga i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, ska en 
avgift betalas motsvarande miljö- och konsumentnämndens faktiska utgifter som hänger samman 
med åtgärderna. 

Med korrigerande åtgärd avses att dra tillbaka, återkalla, bortskaffa eller destruera livsmedel. 

Avgift exportkontroll 
13 §  För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska aktör, utöver 
sådan kontrollavgift för planerad kontroll som avses i 7 §, betala en avgift för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av 
exportintyg och andra intyg. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 
anläggningen. 

Avgift importkontroll 
14 § Aktörer som ansvarar för sändningen ska utöver fast årlig kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala en timavgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen om den föranleds av bestämmelser om import från tredje land. Avgiften beräknas 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Om 



    
   

 

      
  

          
  

        
       

 

         
 

 
  

 
 

 

      
           

            
  

           
   

         

 

 

 

  

provtagning krävs tillkommer avgift som motsvarar miljö- och konsumentnämndens faktiska 
kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgift för inköp under dold identitet 
15 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter 
för inköpet betalas. 

Om inköpet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 10-11 § tas avgift enligt första stycket 
ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Avgift för övrig offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
16 § För övrig offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen tas en avgift ut för handläggning enligt den lagstiftning som omfattas av denna taxa 
enligt 1 §. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad genom Miljö- och 
konsumentnämnden. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller på 
fakturan. 

18 § Miljö- och konsumentnämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

19 § Miljö- och konsumentnämndens beslut om avgift får överklagas till Länsstyrelsen. 



  
      

        
 

  
  

      

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Riskklassning 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter 
för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas 
genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1) och av informations-
modulen (tabell 2), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3). 

Tabell 1. Riskmodulen 

Riskklass Kontrolltid (timmar) 

1 26 

2 20 

3 14 

4 10 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 



  

Orsak till   kontrollbehov 
 anläggningen 

vid   Storlek   Kontrolltidstillägg
(timmar)  

Utformar   märkning samt 
märker/förpackar   livsmedel 

a -
b -

  mycket 
 stor  

 stor  8 

c -
d -

 mellan  
 liten  

 6 

e -
f - 
g -

  mycket liten (I) 
 mycket liten (II)  

 ytterst liten  

 2 

Utformar  märkning men 
märker/förpackar   inte 

Oberoende   * 

Utformar  inte märkning men 
märker/förpackar   livsmedel 

a -
b -

  mycket 
 stor  

 stor  4 

c -
d -

 mellan  
 liten  

 3 

e -
f - 
g -

  mycket liten (I) 
 mycket liten (II)  

 ytterst liten  

 1 

Utformar  presentation men 
 märker/ förpackar  inte livsmedel  

Oberoende   1 

Utformar  presentation men 
märker/förpackar   inte livsmedel 
(Dricksvatten)  

a -
b -
c -
d -

  mycket 
 stor  
 mellan  
 liten  

 stor  1 

e  –  mycket liten(I)  
f   –  mycket liten(II)  
g  – ytterst liten  

 0 

Utformar  inte presentation  
märker/förpackar   inte 

och Oberoende   0 

            
       

 

   

    

    
 

 

Tabell 2. Informationsmodulen 

* Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer av 
produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har. 

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 
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1 Inledning 

Miljö- och konsumentnämnden avlämnar rapport för tertial 2 2021 inom sitt verksamhetsområde. 

Hittills i år redovisar nämnden en budgetavvikelse om -2,8 miljoner kr och prognosen pekar på 
att det kommer att bli -6,8 miljoner kronor för helåret. I kapitel 4 finns en djupare analys. 

Nämnden kan konstatera att Corona-pandemin och det som följer i dess kölvatten har påverkat 
våra verksamheter mycket negativt, även i ekonomiska termer om man ser på våra taxeintäkter. 
Vi tappar i stort sett 6,2 miljoner kr på helåret. Vi kommer att återkomma till det i 
årsredovisningen för någon form av kompensation. Det finns en utförligare redovisning i kapitel 
5 om Corona-pandemins påverkan. 

Nu när vi snart förhoppningsvis kommer närmare ett post-Corona läge, ser vi ändå inte att vi kan 
komma ifatt på intäktssidan i någon större utsträckning. 

Inspektörer och handläggare inom förvaltningen har inte kunnat göra fysiska besök alternativt 
inte fått ta emot fysiska besök samt att förebyggande verksamhet, som t.ex. föreläsningar, har fått 
ställas in, allt beroende på Corona-restriktioner. 

De av personalen som har kunnat arbeta hemifrån har gjort så och endast minsta möjliga 
arbetsstyrka har varit på plats för att ge boråsarna service. Detta har givetvis påverkat vår 
verksamhet negativt, men vi har blivit bra på att hålla möten på distans medan vissa 
arbetsuppgifter har fått skjutas på framtiden. Personalen har upprätthållit en god arbetsmoral och 
samarbete trots rådande omständigheter. 
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   Verksamhetens  indikatorer Utfall   2020  Målvärde 2021 Utfall   T2 2021 

NKI    –  Miljö-  och hälsoskydd  68  70 

NKI    –  Livsmedelskontroll  74  73 

NKI    –  Serveringstillstånd  76  75 

  
   

        
          

 
           

           
 

 
  

     
 

 
 

     
            

 
 

  
   

 
 

     
 

  

 

 

2 Strategiska målområden - indikatorer 
och uppdrag 

2.1 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Miljö- och konsumentnämnden - gemensamt tre myndighetsområden 

Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom 
nämndens tre myndighetsområden Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt
Serveringstillstånd mäts detta i Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner). Internt på förvaltningen pågår kontinuerligt förbättringsarbete med 
att höja NKI-värden. Samarbetet med Borås Stads Näringslivsenhet fungerar på ett föredömligt 
sätt och kommer fortsätta under 2021. 

NKI Miljö- och hälsoskydd 
Resultat T1 Miljö 2021 79 (59 svar) 
Kolumnen "Utfall T2 2021" lämnas tom eftersom resultaten ännu inte har offentliggjorts. 

Inom myndighetsområdet för Miljö- och hälsoskydd har avdelningen genomfört internt 
förbättringsarbete samt samverkat med näringslivsenheten. 
Enheten har succesivt fått ökande NKI-resultat, från 59 för 2018, 65 för 2019 och 68 för 2020. 

NKI – Livsmedelskontroll 
Resultat T1 Livsmedel 2021 74 (57 svar) 
Kolumnen "Utfall T2 2021" lämnas tom eftersom resultaten ännu inte har offentliggjorts. 

Enheten ligger stabilt högt i NKI-undersökningar, mellan 70-74 för alla år 2017-2020. 
Med tanke på rådande omständigheter i samband med pandemin har enheten anpassat sitt 
arbetssätt och inriktningen på tillsynen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt under hela året. 
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NKI – Serveringstillstånd 
Resultat T1 Serveringstillstånd 2021 offentliggörs inte på grund av färre än sju svar. 
Kolumnen "Utfall T2 2021" lämnas tom eftersom resultaten ännu inte har offentliggjorts. 

Enheten ligger stabilt högt i NKI-undersökningar, mellan 72-77 för alla år 2017-2020. 
Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både 
professionalism, rättssäkerhet och bemötande vilket har återspeglats i NKI-resultaten. 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande 
generationer får en hälsosam och god miljö. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2021 Kommentar 

Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur 
vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka 
mindre belopp för att starta eller utöka klimatarbete. 

Genomfört Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2021-01-
26 att medlen tillförs Klimatkompensationsfonden 
och om en ny rutin för hur medlen ska användas. 
Rutinen är en del i stadens 
klimatkompensationssystem.. 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handboc 
kermetodermodellerochrutiner/miljohandbok/klimatko 
mpensation/rutinochansokantillklimatkompensationsf 
onden.4.4d59f803176f1f5791cd0f91.html 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Utfall År 2019 
5,7 

Utfall År 2020 
5,8 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Utfall År 2019 
0,5 

Utfall År 2020 
1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
Vi har inte nått målet att sjukfrånvaron ska minska. 

Trenden är tydlig. Långtidssjukfrånvaron ökar på förvaltningen samtidigt som 
korttidssjukfrånvaron minskar. Ökningen gällande långtidsfrånvaro är större än minskningen av 
den den kort sjukfrånvaron. 

På en så liten förvaltning som Miljöförvaltningen får några enstaka individers frånvaro stort 
genomslag i statistiken. Det finns inga tydliga arbetsmiljömässiga indikationer till uppgången av 
långtidssjukfrånvaron. En genomgång av de rehabärenden som finns kommer att göras för att 
sedan kunna arbeta strukturerat med fråga och samtidigt fånga upp om det finns signaler på 
arbetsmiljöproblem. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2021 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2021. 

Genomfört Miljö- och konsumentnämnden 

En konsult har direktupphandlats i samarbete mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Stadsledningskansliet och Miljö- och 
konsumentförvaltningen. Konsultfirman har 
genomfört en utredningen, som inkluderat att 
utvärdera nuläget, jämföra med omvärlden och 
föreslå förändringar i arbetssätt och organisation 
som skulle underlätta samarbetet mellan 
verksamheterna. Som en del av utredningen 
genomfördes en stor mängd intervjuer med 
förtroendevalda, chefer, medarbetare, näringslivet 
och akademi. Uppdraget redovisades på 
kommunalrådsberedningen den 6 september 2021. 
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3 Intern kontroll 

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten: 

• är ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet och når sina mål 
• har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlever tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse: Under apriltill juni pågår arbete med riskanalys och 
en plan antas senast i augusti inför kommande år. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Måluppfyllelse Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn 

På grund av Covid-19 har 
den planerade tillsynen till 
stor del ersatts av annan 
tillsyn, vilket betyder att de 
beslutade tillsynsplanerna 
troligen inte kommer att 
kunna följas under 2021. 

Social arbetsmiljö Risk att den sociala 
arbetsmiljön påverkas på 
grund av Covid 

Kontroll att verktyg och stöd finns 
för medarbetare och chefer så att 
den sociala arbetsmiljön inte 
försämras vid distansarbete. 

Förutom kontinuerliga 
avstämningar med 
medarbetare, är åtgärder 
som vidtagits hittills inköp av 
teknisk utrustning för att 
underlätta distansarbete och 
möjligheterna till 
avstämningar, möten, 
distans-fika etc. 

Fysisk arbetsmiljö Risk att kvalitet och 
produktivitet försämras vid 
eventuell sjukfrånvaro samt 
vid distansarbete på grund 
av Covid 

Kontroll att kvalitet på utfört 
arbete upprätthålls vid eventuell 
hög sjukfrånvaro samt att
produktiviteten vid distansarbete 
ej blir lidande på grund av Covid. 

Även i detta avseende hålls 
kontinuerliga avstämningar 
med medarbetare. En 
arbetsmiljöenkät har även 
genomförts där 
enkätssvaren används som 
underlag inte bara för att 
förbättra den social 
arbetsmiljön, utan också för 
att förbättra möjligheterna att 
behålla produktivitet och 
kvalitet i utfört arbete även 
vid distansarbete. 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög 
riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet 
och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 

Det har under perioden september 2020 till augusti 2021 inkommit 6 anmälningar om bisyssla. 
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Tkr  Utfall  jan-
 aug  2020 

Nämnd-
 budget
 2021 

 Budget jan-
 aug  2021 

Utfall  jan-
 aug  2021 

Avvikelse 
jan-aug 

 2021 

Prognos-
 avvikelse 

 Statsbidrag 

 Avgifter  och övriga intäkter 

 Summa  intäkter 

 7 

 8 

 962 

 841 

 803 

 25 

 25 

 103 

 153 

 256 

 17 

 18 

 875 

 558 

 433 

 1 

 12 

 14 

 978 

 201 

 179 

 1  103 

 -5 357 

 -4 254 

 1  000 

 -6 620 

 -5 620 

 Personal 

 Lokaler 

 Material  och tjänster 

 Kapitalkostnader 

 Summa  kostnader 

 -26 940 

 -1 354 

 -3 377 

 -65 

 -31 736 

 -45 657 

 -1 950 

 -5 368 

 -347 

 -53 322 

 -30 438 

 -1 300 

 -3 834 

 -231 

 -35 803 

 -29 386 

 -1 307 

 -4 042 

 -203 

 -34 938 

 1  052 

 -7  

 -208  

 28  

 865 

 -1 190 

 -1 190 

 Buffert  (endast 

 Nettokostnad 

 i  budget)  

 -22 933 

 -284  

 -28 350 

 

 -17 370 

 

 -20 759 

 

 -3 389  -6 810 

 Kommunbidrag 

 Resultat  jämfört  med
 kommunbidrag 

 Godkänt  ianspråktaget   ackumulerat  resultat 

Godkända  "öronmärkta"  projekt  

 Resultat  jfr  med  tillgängliga medel 

 Ackumulerat  resultat  

 18  267 

 -4 666 

 

 

 -4 666  

 

 28  350 

 0 

 

 

 

 

 17  370 

 0 

 

 

 17  370  

 -3 389  

 

 510  

 -2 879  

 

 

 -6 810 

 436 

 1  060 

 -5 314 

 

 

 
 

     
    

             
     

       

      
        

                  
        

        

   
         

4 Nämndens verksamhet 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Resultatanalys 
För tertial 2 visar nämnden en budgetavvikelse om -3 389 tkr. Godkända ”öronmärkta” medel, 
för vår del Byggbonus, har hittills för i år använts 510 tkr, vilket förbättrar resultatet. Den slutliga 
avvikelsen mot budget för hela nämnden blir -2 879 tkr för tertial 2 2021. 

Prognosen för budgetavvikelse för helåret är -7 400 tkr. Nämnden tar sitt ackumulerade resultat 
i anspråk på 436 tkr och Byggprojektpengarna används fullt ut på 1 060 tkr. Dessa åtgärder 
förbättrar budgetavvikelsen till -5 904 tkr för helåret 2021. 

Statsbidrag: Vi har fått Trängseltillsynsavgift med 1 007 tkr som inte finns budgeterat, alltså en 
positiv budgetavvikelse. Energimyndigheten har en negativ budgetavvikelse om 236 tkr, som kan 
komma att jämna ut sig på helår. Vi har fått 318 tkr i statsbidrag för projekt på Miljöstragiska 
avdelningen, vilka inte är budgeterade och ger en positiv budgetavvikelse. 

Prognos: Positiv budgetavvikelse för helår prognostiseras till 1 000 tkr. 

Avgifter och övriga intäkter: Årsavgifter för alkohol, som inte har debiterats enligt 
Kommunfullmäktiges beslut, 1 271 tkr. Intäkter enligt Miljöbalken 3 332 tkr, digitala kontroller 
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och skrivbordskontroller har rekommenderats utifrån Corona-pandemin, vilket gett färre 
kontroller och färre efterkontroller p.g.a. de digitala kontrollernas kvalité. Årsavgifter för tobak 
och receptfria läkemedel 569 tkr, som kommer att faktureras i höst. Sammantaget ger det en 
negativ avvikelse mot budget med 5 431 tkr. 

Prognos: Negativ budgetavvikelse för helår prognostiseras till 6 620 tkr. Intäkt för årsavgifter för 
alkohol uteblir i o m KF:s beslut 1 900 tkr. Livsmedelskontrollerna beräknas ge en negativ 
budgetavvikelse om 350 tkr. Miljötillsyn har inte kunnat bedriva sin tillsynsverksamhet som tänkt 
i o m Corona-pandemin, 4 000 tkr. Projekt Sinfonia slutredovisas och det ger en återbetalning om 
370 tkr, det är en konsekvens av att projekt har gått med i boksluten istället för att överföras i ny 
räkning på nästkommande år och inte resultatförts vid projektets slutredovisning. Många projekt 
löper över flera år. 

Personal: Det är en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr, som beror på underbemanning och 
vakanser, som har påverkat verksamheten negativt. 

Prognos: Negativ budgetavvikelse om 1 190 tkr, som består av avgångsvederlag och dubbel 
bemanning av olika anledningar. Brottsförebyggande verksamheten, som finansieras genom 
statsbidrag, förbättrar budgetavvikelsen genom att den knyter till sig personal från andra 
avdelningar. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt
belopp 

Utfall tom 2020-12-
31 

Utfall 2021-08 Återstår 

Byggbonus 3 500 2 440 510 550 

Summa 3 500 2 440 510 550 

Byggbonus är statliga medel som syftar till att stimulera kommunerna att öka bostadsbyggandet. 

Miljöstrategiska avdelningen har använt 510 tkr till utredningar luft och grönstråk. 
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Tkr Utfall jan-
aug 2020 

Nämnd-
budget

2021 

Budget jan-
aug 2021 

Utfall jan-
aug 2021 

Avvikelse 
jan-aug 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -589 -1 204 -802 -464 338 300 

Nettokostnad -589 -1 204 -802 -464 338 300 

Central administration 

Intäkt 268 372 248 197 -51 

Kostnad -6 484 -9 681 -6 644 -6 122 522 50 

Nettokostnad -6 216 -9 309 -6 396 -5 925 471 50 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Intäkt 2 167 8 966 7 548 5 956 -1 592 -1 750 

Kostnad -6 248 -9 433 -6 288 -6 990 -702 -1 860 

Nettokostnad -4 081 -467 1 260 -1 034 -2 294 -3 610 

Miljötillsyn 

Intäkt 2 173 12 397 8 264 5 495 -2 769 -3 500 

Kostnad -7 655 -15 890 -10 592 -9 587 1 005 770 

Nettokostnad -5 482 -3 493 -2 328 -4 092 -1 764 -2 730 

Miljöstrategiska inkl.
energirådgivning 

Intäkt 2 157 1 605 1 095 1 282 187 -370 

Kostnad -6 445 -10 210 -6 873 -6 947 -74 -100 

Nettokostnad -4 288 -8 605 -5 778 -5 665 113 -470 

Konsument Borås 

Intäkt 1 271 1 917 1 278 1 250 -28 

Kostnad -4 314 -6 655 -4 437 -4 669 -232 -350 

Nettokostnad -3 043 -4 738 -3 159 -3 419 -260 -350 

Buffert 

Intäkt 

Kostnad -284 

Nettokostnad -284 

Klimatkompensationsfond 

Intäkt 766 0 0 0 

Kostnad 0 -250 -167 -160 7 

Nettokostnad 766 -250 -167 -160 7 

Brottsförebyggande verksamhet 

Intäkt 

Kostnad 

Nettokostnad 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 
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Nämnd- Avvikelse Utfall jan- Budget jan- Utfall jan- Prognos-Tkr budget jan-aug aug 2020 aug 2021 aug 2021 avvikelse 2021 2021 

Totalt 

Intäkt 8 802 25 257 18 433 14 180 -4 253 -5 620 

Kostnad -31 735 -53 607 -35 803 -34 939 864 -1 190 

Nettokostnad -22 933 -28 350 -17 370 -20 759 -3 389 -6 810 

Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Arvode och konferenser mm har en positiv budgetavvikelse om 281 tkr beroende på Teams-
möten, inga konferenser och seminarier samt vakanser i nämnden, vilket mestadels beror på 
Corona-pandemin. 

Prognos: Det är inte troligt att konferenser och seminarier kommer att komma igång i större 
utsträckning under hösten, en positiv budgetavvikelse om 300 tkr kan vara rimlig. 

Åtgärder 

Inget som består, när pandemin har ebbat ut övergår nämnden till post-Corona, där nämndens 
konferenser och seminarier är viktiga för nämndarbetet. 

Central administration 

Förvaltningsledning och Stab 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnader på Förvaltningsledning har en positiv budgetavvikelse mot budget om 100 tkr 

Personalutveckling på Förvaltningsledning har en positiv budgetavvikelse om 196 tkr, till stor del 
beroende på Corona-läget och lär förändra sig när vi kan övergå till post-Corona läge i samhället. 

Personalkostnader har en positiv budgetavvikelse om 520 tkr beroende bl.a. på vakans på 
juristtjänst för att ordinarie jurist går in som avdelningschef. 

Prognos: Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse nu i augusti, men det blir en dubbel 
kostnad på controller under hösten och vikarierande jurist är rekryterad, därmed beräknas ingen 
budgetavvikelse. På kostnadssidan i övrigt kommer 50 tkr att belasta Brottsförebyggande 
verksamheten istället. 

Åtgärder 

Inga åtgärder är aktuella. 

Analys av verksamheten 

Agneta fyller på 

Verksamhetsstöd 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Finns inga budgetavvikelser att kommentera. 

Åtgärder 

Inga åtgärder är aktuella. 

Analys av verksamheten 

En medarbetare på avdelningen har tyvärr valt att sluta hos oss. Detta tillsammans med 
sjukskrivningar gör att fokus hos medarbetarna ligger på att klara det dagliga arbetet. Arbete 
pågår dock med ersättningsrekryteringar samt kartläggning av uppdrag och uppgifter kontra de 
resurser och kompetenser som finns på avdelningen. En ny förvaltningsgemensam 
behovsutredning för 2022-2024 är också påbörjad där behovet av stödfunktioner kommer att 
finnas med. 

Arbete pågår också fortsatt med avdelningens olika aktivitetsplaner som togs fram i början på 
året, där fokus ligger på kvalitetsarbete. Avdelningen har tyvärr brist på resurser och tid vad gäller 
att arbeta med det strukturerade kvalitetsarbetet. Arbete pågår med att hitta en kortsiktig 
förstärkning samtidigt som behovet på lång sikt undersöks. 

I nuläget är det extra viktigt att fokusera på arbetsmiljön och arbetsbelastningen för avdelningens 
medarbetare, samt prioritera rekryteringsarbetet. 

Tillstånd- och Livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Prognosavvikelse: Intäkt för serveringstillstånd uteblir och ger en avvikelse om 1 900 tkr och intäkt 
för livsmedelskontroll beräknas avvika med 350 tkr, sammanlagt en negativ budgetavvikelse om 
2 250 tkr. Ihop med statsbidraget för trängselinsyn blir det en negativ budgetavvikelse om 
1 750 tkr. På kostnadssidan är det personalkostnader som avviker från budget, beräknar negativ 
budgetavvikelse till 1 980 tkr för avgångsvederlag, dubbla chefer, en extra medarbetare och 
sjukfrånvaro. Kostnad för tjänst ger en negativ budgetavvikelse med 100 tkr för inhyrd konsult 
och det tillkommer ytterligare 50 tkr för grupputveckling under hösten, sammanlagt 150 tkr. Det 
ger en avvikelse på kostnadssidan på -2 130 tkr. Brottsförebyggande verksamheten kommer att 
knyta till sig personal och det ger en minskad kostnad om 270 tkr, den sammanlagda avvikelsen 
på kostnadssidan blir då -1 860 tkr. 

Tillstånd (Alkohol och Tobak): Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och konsumentnämnden 
inte ska ta ut årsavgifter för alkoholtillsyn under 2021. Detta medför en negativ budgetavvikelse 
om 1 271 tkr för tertialet. 

Frånvaron har varit hög under första tertialet 2021. På kostnadssidan finns en negativ 
budgetavvikelse om 100 tkr som beror på att denna personalvakans täcktes upp med en inhyrd 
konsult. Personalkostnader har negativ budgetavvikelse om 97 tkr som beror på dubbla chefer 
under en månad samt sjukfrånvaro. 

Årsavgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel har inte fakturerats ännu. Avgifterna 
kommer att faktureras under hösten. Anledningen till detta är att verksamhetsutövarna inte ska 
behöva betala denna avgift samtidigt som årsavgiften för livsmedelskontroll i coronatider. På 
helårsbasis bör det jämna ut sig. 

Livsmedel: Intäkterna för årsavgifterna har budgeterats drygt 200 tkr för högt. Det kan bero på 
ökat antal konkurser i pandemins spår. En ökning avseende registringsavgifter för nystartade 
verksamheter kan dock också ses, vilket jämnar ut resultatet med ungefär 70 tkr. 
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Även intäkter avseende timavgifter är lägre än budgeterat med drygt 100 tkr, vilket är en 
konsekvens av att digitala kontroller inte är lika heltäckande som fysiska kontroller på plats. På 
plats upptäcks fler brister, vilket leder till fler uppföljningsbesök, som finansieras med timavgifter. 
Sammantaget ger det en negativ budgetavvikelse om 489 tkr. Vi har fått ett statsbidrag för 
trängseltillsyn om 500 tkr. Tillsammans blir det en budgetavvikelse om 259 tkr. 

På grund av omfattande trängseltillsyn under 2020 uppstod en kontrollskuld. En medarbetare har 
visstidsanställts för att arbeta med kontrollskulden och för att täcka upp årets trängseltillsyn. 
Personalkostnader har en negativ budgetavvikelse om 597 tkr som beror på dubbla chefer under 
två månader, avgångsvederlag och den extra medarbetaren. 

Åtgärder 

Hela avdelningen: Största delen av underskottet beror på avgångsvederlag och att 
kommunfullmäktige beslutat att slopa årsavgifter för serveringstillstånd. Detta kan inte hanteras 
med hjälp av åtgärder under året. 

Tillstånd (Alkohol och Tobak):  Förutom att en konsult har tagits in som stöd så stöttar 
alkoholhandläggare och tobakshandläggare varandra i större utsträckning än tidigare för att 
minska sårbarheten vid frånvaro. En undersökning om arbetet kan effektiviseras genom 
användning av kreditupplysningstjänster görs också och väntas vara klart i november. 

Alkoholtaxan baseras på alkoholomsättningen hos verksamhetsutövarna och därför kan vi redan 
nu dra slutsatsen det kommer bli stora svårigheter att finansiera nästa års tillståndsverksamhet 
utifrån taxeintäkter. I samband med att Miljö- och konsumentnämnden ska kompenseras för 
uteblivna intäkter på grund av kommunfullmäktiges beslut att inte fakturera årliga avgifter år 
2021, måste hänsyn också tas till konsekvenserna av minskade taxeintäkter för 2022. 

Livsmedel: Situationen med avdelningschefen har påverkat hela avdelningen. Det viktigaste för 
avdelningen är nu att få stabilitet och försöka återgå till dagligt effektivt arbete. Verksamheten 
kommer att genomgå en grupputveckling för att bland annat öka gruppens välmående och tillit 
efter omställningen kring chef. Fysiska kontroller på plats kommer troligtvis öka intäkterna under 
hösten. 

Analys av verksamheterna 

Tillstånd (Alkohol och Tobak):  Fokus har under lång tid legat på att få klart ansökningarna om 
tobakstillstånd. Kontroll har också gjorts om tobak säljs till unga personer som inte visar 
legitimation. Under hösten är förhoppningen att även viss tillsyn av tobak, e-cigg, folköl och 
receptfria läkemedel kan genomföras. 

De nya restriktionerna som varit kopplade till serveringstillstånd har medfört ett ökat 
informationsarbete kring dessa restriktioner och hur de ska tolkas. Samverkad tillsyn med Polis 
och Skatteverket har blivit uppskjuten på grund av pandemin men hoppas kunna återupptas 
under hösten. 

Livsmedel: Från 1 juli i år har avdelningen ansvar för tillsyn av material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. Borås kommer delta i en nationell kontrollgrupp som ska ta 
fram en vägledning för det nya kontrollområdet. Avdelningen kommer ha nytta av den nedlagda 
tiden detta kommer kräva. Alternativet är att avdelningen ska lära sig den nya tillsynen på egen 
hand. 

Den 4 mars 2021 utfärdades en ny förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter. En direkt effekt av detta är att ny taxa kommer behöva beslutas om 
inför årsskiftet. 
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Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Intäkter enligt Miljöbalken har en negativ budgetavvikelse om 3 332 tkr, som beror på 
uppmaning att göra endast nödvändig tillsyn och skrivbordstillsyn med hänsyn till Corona-
pandemin, även en stor personalomsättning tillsammans med långtidssjukskrivna har gjort att 
intäkterna har minskat. En intäkt som inte är budgeterad är trängseltillsynen som finansierats via 
staten om 500 tkr. 

Personalkostnader har en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr. Under året har en större 
rekrytering genomförts men alla vakanta tjänster har inte tillsatts beroende på antalet kvalificerade 
sökanden. 

Prognosavvikelse: Intäkterna påverkas av Corona-pandemin och prognostiseras med negativ 
budgetavvikelse på intäkterna med 4 000 tkr, sammantaget med statsbidrag blir det 3 500 tkr i 
negativ budgetavvikelse. Även om vakanta tjänster blir tillsatta innan årsskiftet, kommer 
personalkostnaderna att ha en positiv budgetavvikelse, prognostiseras med 500 tkr. 
Brottsförebyggande verksamheten kommer att knyta till sig personal och det ger en minskad 
kostnad om 270 tkr, den sammanlagda avvikelsen på personal blir 770 tkr. 

Åtgärder 

Rekryteringsarbetet har finansierats med hjälp av en extern rekryteringskonsult. Alla vakanta 
tjänster tillsattes inte då urvalet saknade tillräckligt antal kvalificerade sökanden. Ny 
rekryteringsprocess pågår. 

Ny förvaltningsgemensam behovsutredning för perioden 2022-2024 är påbörjad med en utsedd 
projektledare, en miljöinspektör från Miljötillsyn. Ambitionen är presentera ett färdigt resultat 
2022. Arbetet med myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet pågår i vilket Miljötillsyn 
bidrar med personalresurser. Arbetet med att förbättra uppföljningen av verksamheten fortgår 
med bland annat nyframtagen modell för tidrapportering samt att tillsammans med nyanställd 
förvaltningscontroller ta fram en bättre ekonomisk uppföljning och styrning av verksamheten. 
Arbete med att sätta ramar och effektiva arbetssätt för omorganisation är fortsatt pågående. 

Planerade tillsynsprojekt ska startas upp under hösten och löpa året ut. 

Analys av verksamheten 

Personalomsättning påverkar oundvikligen verksamheten. Handledning, upplärning och 
förändringar i arbetsområden/arbetsfördelning är en del av alla medarbetares vardag på 
Miljötillsyn vilket också påverkar arbetsmiljön och produktionstakten. Minskad kontinuitet 
påverkar möjligheterna att nå målen i tillsynsplan och budget. Det påverkar också andelen 
resurser som parallellt kan avsättas för det viktiga arbetet med utveckling av verksamheten i form 
av att ta fram verktyg och underlag för bättre uppföljning, analys och övergripande planering. 

De krav som ställs på medarbetarna och den extra tid det tar att utföra samma tillsynsarbete i 
linje med pandemirestriktioner i kombinationen med rådande personalsituation minskar 
möjligheterna att nå planen för intäkter av miljöbalkstillsyn. 

Arbetet med myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet är i planeringsskedet i vilket 
miljötillsyn bidrar med personalresurser, kompetens samt med verksamheter som blir berörda för 
denna typ av tillsyn. 

Rekryteringsarbete och arbetet med att upprätthålla en god arbetsmiljö/ arbetsbelastning behöver 
fortsatt prioriteras för att nå målen i tillsynsplan och budget. 

Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 2021 15(27) 



      

 

   

   
     

 

 

 Projektnummer Projekt   Nettoutfall  jan-aug 2021 i  tkr  

18005  Hållbar   landsbygd 7-h. 
Boråsregionen  

 -35 

18006   LONA Grönstråk   -76 

18007   LONA Vattensalamander   -93 

18008   LONA Invasiva arter   -10 

18011  Skyfallskartering   -50 

18012  Gåshult  129  

18013  Förstudie   Våtmarker  0 

18014  Kommunikationsplattform   -25 

18016  Gynna vilda pollinatörer  
 (Djurparken) 

13  
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Miljöstrategiska inklusive energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Energirådgivning: Intäkter från Energimyndigheten har en negativ budgetavvikelse om 234 tkr, 
vilket till del kan bero på felperiodisering. 

Strandskydd: Ingen avvikelse att kommentera. 

Projektredovisning: 

Flertal av projekten är fleråriga och kommer att fortsätta under 2022. De finansieras genom 
ansökta medel och inte via budget. 

Övrig verksamhet på Miljöstrategiska: 

Intäkter 218 tkr för Plan för biologisk mångfald, som inte är budgeterat. På kostnadssidan är det 
personalkostnader som har en negativ budgetavvikelse om 77 tkr, beroende på sjukfrånvaro och 
VAB, till stor del beroende på Corona-läget. 

Prognos: Ett projekt som heter Sinfonia slutredovisas och uppföljningen ger att vi ska återbetala 
370 tkr. Det är konsekvensen av att projekten har gått med i bokslutet och inte överförts i ny 
räkning på nästkommande år. Projekt ska resultatredovisas när projektet slutredovisas och många 
projekt löper över flera år. Återbetalningen ger en negativ budgetavvikelse på intäktssidan om 
370 tkr. 

Personalkostnader beräknas få en negativ budgetavvikelse om 100 tkr. 

Åtgärder 

Projekt överförs i ny räkning vid bokslut och resultatredovisas när projektet slutredovisas. 

Analys av verksamheten 

Under året har ett stort massmedialt fokus legat kring de miljöstrategiska frågorna i samhället. 
Avdelningen har fokuserat på arbetet med klimatfrågorna och besökt ett flertal förvaltningar och 
bolag bl.a. i arbetet med deras framtagande av handlingsplaner i enlighet med Energi- och 
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klimatstrategin. Ett visualiseringsverktyg "Climate View" har implementerats för att på ett enkelt 
sätt visualisera klimatpåverkan för allmänheten. "Scalgo LIVE", en webbaserad tjänst som 
åskådliggör hur vatten fördelas på mark vid kraftig nederbörd, har börjat användas gemensamt 
inom staden och kommer väl till pass vid det pågående arbetet med skyfallskarteringen. 

Avdelningen har deltagit i olika infrastrukturprojekt och bidragit med expertis i framtagande och 
revidering av strategiska dokument, som till exempel trafikplan, grönområdesplan, avfallsplan och 
bulleråtgärdsprogram. 

Tillsammans med Stadsledningskansliet har avdelningen handlett unga kommunutvecklare i deras 
arbete att undersöka grönområden i serviceorterna ur ett ungdomsperspektiv, i samband med 
revideringen av grönområdesplanen. Information om biologisk mångfald och naturvårdsarbete 
har framförts vid chefsmöte för förvaltnings- och bolagschefer. 

Miljöutbildningen har sedan coronautbrottet ställts om och finns nu tillgänglig i digital form för 
tjänstepersoner och politiker. 

Eftersom dagens miljömål löper ut vid årsskiftet pågår ett stort arbete med framtagningen av nya 
miljömål. Detta arbete sker i samverkan med deltagare från Stadsledningskansliet. 

Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnader har en negativ budgetavvikelse om 280 tkr beroende på dubbelbemanning vid 
pensionsavgång ihop med övertag av personal från avdelningen Tillstånd- och livsmedelskontroll 
samt kostnader för vikarie i samband med sjukdom. Lösningarna har kortsiktigt inneburit en 
negativ konsekvens för ekonomin men har varit positiva för verksamhetens kvalitet på såväl kort 
som lång sikt. 

Prognosavvikelse: Intäkterna når inte upp till budgeterade belopp och tillsammans med de ökade 
personalkostnaderna, beräknas en negativ budgetavvikelse om 350 tkr. Det är första gången på 
flera år som avdelningen inte lämnar ett budgetöverskott. 

Åtgärder 

Underskottet är av engångskaraktär och kommer inte kunna hanteras med hjälp av åtgärder under 
året. Det kan mildras något genom att återhållsamhet med inköp och andra rörliga kostnader i 
form av kompetensutvecklingsinsatser men dessa poster är marginella och kommer inte få så stor 
effekt på underskottet. 

Analys av verksamheten 

Konsument Borås har, utöver att hantera rådgivningsärenden, i uppdrag att arbeta utåtriktat och öka 
invånarnas kunskaper inom privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion samt att 
informera och samverka med andra yrkesgrupper. Ambitionen med det utåtriktade arbetet har 
dock sänkts jämfört med tidigare år då mer tid prioriterats till ärendehantering för att klara av att 
hålla rimliga väntetider. I och med Corona så har alla utåtriktade insatser genomförts på distans. 
De aktiviteter som inte kunnat genomföras på det viset har ställts in eller skjutits på framtiden. 
Under perioden har 25 föreläsningar och informationsinsatser genomförts och vi har bland annat 
föreläst för nyanlända på Borås Etableringscenter, ungdomar på gymnasiet, informerat 
handläggare inom äldreomsorg, samverkat med Civilministern och medverkat i radio P4 
Sjuhärad. Till hösten har vi bland annat planerat att medverka vid psykiatrins dagar, besöka 
familjecentraler och samverka med rehabkordinatorer inom Närhälsan. Konsument Borås finns 
även på Facebook och delar sprider på så vis råd och tips till allmänheten inom våra områden. 
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Konsumentrådgivningen har hanterat färre ärenden jämfört med samma period året innan och det 
beror främst på att det var en topp med Coronarelaterade ärenden under förra våren. Klagomål 
på fordonsrelaterade köp och hantverkstjänster ligger fortfarande i topp vad gäller de ärenden 
som kommit in under året, vilket är samstämmigt med tidigare år med undantag för de 
Coronarelaterande klagomålen som rörde inställda arrangemang och resor förra året. 

Budget- och skuldrådgivningen har inte ökat sina ärenden jämfört med förra året utan ligger på en nivå 
jämförbart med 2019 vilket är bra då verksamheten inte har kapacitet att hantera en ständigt 
ökande ärendemängd utan att det får konsekvenser för väntetider. Verksamheten har bara delvis 
märkt av Corona, men det finns en risk att det blir en ökning av ärenden relaterade till pandemin 
längre fram. Anledningen till detta är att ju längre in vi kommit i pandemin, desto större effekter 
har den fått på människors privatekonomi. En undersökning som är gjord av Högskolan i 
Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden visar på att alltfler hushåll har haft svårt att betala 
löpande räkningar och närmare var femte vuxen känner en oro för att klara kommande månads 
räkningar. Det är framförallt hushåll med låga inkomster och ensamstående föräldrar som har fått 
det svårare ekonomiskt under pandemin, men betalningsproblemen ökar även i hushåll med goda 
inkomster. Annan statistik visar att alltfler unga hamnar i skuld vilket är en oroväckande 
utveckling. 

Budget- och skuldrådgivningen skulle behöva nå ut i en större omfattning i ett tidigt skede till de 
invånare som är oroade för sin ekonomi och som har problem med att betala sina räkningar. 
Verksamheten har dock ingen kapacitet att ta hand om en stor mängd nya ärenden vilket gör det 
svårt att genomföra en informationskampanj eller dylikt. I budgeten för 2022 äskar Konsument 
Borås en årsarbetare för att bland annat kunna arbeta mer utåtriktat och förebyggande. 

Coronapandemin har medfört förändrade arbetssätt för framförallt budget- och 
skuldrådgivningen då fysiska besök inte varit möjligt och kontakterna istället enbart hanterats via 
telefon, mail och andra digitala lösningar. Detta är ett arbetssätt som vi kommer bibehålla efter 
pandemin i mångt och mycket då det upplevts positivt av både handläggare och klienter. Vi ser 
dock fram emot att återigen kunna erbjuda fysiska besök vid behov. 

Klimatkompensationsfonden 

Klimatkompensationsfonden får ett tillskott från politiken med 250 tkr i budget. Hittills i år är 
det bokfört 160 tkr på fonden men hela budgetramen kommer att utnyttjas i sin helhet under 
året. 

I början på 2021 tillfördes Klimatkompensationsfonden 250 tkr och fondens totala saldo blev då 
565 tkr. I mars inkom tre ansökningar till Klimatkompensationsfonden. Miljö- och 
konsumentnämnden beviljade två av dessa ansökningar, tillsammans160 tkr. Under augusti har 
två ytterligare två ansökningar till fonden inkommit. Det sammanlagda beloppet, 720 tkr, från de 
två ansökningarna överskrider fondens innehåll. Trots att ansökningarna uppfyller samtliga 
kriterier för fonden har Miljö- och konsumentnämnden inte möjlighet att bevilja full finansiering 
för båda ansökningarna. Om Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökningarna enligt 
Miljöförvaltningens rekommendation på nämndmötet i september kommer fondens saldo vara 
25 tkr. Under hösten tillkommer eventuell fakturering till andra förvaltningar. 

Miljöförvaltningen upplever att Klimatkompensationsfonden har fått allt fler ansökningar och att 
efterfrågan på medel för innovativa klimatåtgärder ökar inom Borås Stad. Miljöförvaltningen gör 
bedömningen att årets tillskott till Klimatkompensationsfonden kommer vara lågt. Flera 
förvaltningar och bolag har använt sin Klimatavgift under året i och med den ökade efterfrågan 
på digital mötesutrustning för resfria möten. Miljöförvaltningen anser därför att ytterligare 
tillskott till fonden är en förutsättning för att Klimatkompensationsfonden ska kunna ta emot fler 
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ansökningar under nästa år. 

Brottsförebyggande verksamhet 

Arbetet mot den organiserade brottsligheten syftar till att motverka fusk, säkerställa en 
konkurrens på lika villkor mellan företag och att värna människors hälsa och en god miljö. Dessa 
mål uppnås genom planerad och samordnad tillsyn med flera avdelningar på Miljöförvaltningen, 
andra förvaltningar i Borås Stad samt med andra myndigheter. 

Utvecklingsledare för verksamheten har kommit på plats och verksamheten är under uppstart. 
Verksamhet finansieras med statsbidrag. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
Verksamhetsperspektiv 

Under Coronapandemin har verksamheten behövt ställa om till digitala föranmälda inspektioner 
istället för oanmälda inspektioner på plats. Digitala inspektioner kräver mer planeringstid och 
anpassning till när verksamhetsutövare har möjlighet att delta. Då inspektioner sker på bestämda 
tider kan flera inspektioner av olika verksamheter inte göras direkt efter varandra utan det måste 
vara god marginal mellan digitala inspektioner ifall en inspektion drar ut på tiden. Avbokningar 
från verksamhetsutövarna kort inpå sker också, vilket påverkar antalet inspektioner 
Miljöförvaltningen hinner med per vecka. 

Ekonomiskt perspektiv 

Ekonomin påverkas fortsatt mycket av Coronapandemin. Det är svårt att prognostisera 
intäkterna. För att stötta företagen under denna kris har Kommunfullmäktige beslutat att inte 
fakturera årsavgifterna till företagen gällande alkoholtillsyn vilket medför en intäktsförlust på - 1,9 
mnkr. Nämnden förväntas bli kompenserade för årsavgifterna för Alkohol på liknande sätt som 2020. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har 
fått en svårare arbetssituation och det är osäkert vad de kommer att kunna handlägga under 
rådande omständigheter. Flertalet verksamheter har inte samma möjlighet att ta emot 
tillsynsbesök då de har en ansträngd situation med trängsel ekonomiska svårigheter medan andra 
har strikt besöksförbud och distansarbete. Förväntningarna är att Miljötillsyn och Livsmedel 
kommer att ha svårt för att uppnå de budgeterade intäkterna för timtillsyn. 

Förvaltningens perspektiv 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare 
måste en bedömning göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför svårigheter att följa 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och 
klimatrådgivning samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. 
Besök kan inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel 
föreläsningar har ställts in eller omarbetats till digitala föreläsningar eller möten. 

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat 
väl. Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på 
framtiden. I en del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete 
hemifrån medför i viss mån en ökad administration och längre handläggningstid. 

Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla anställda 
angående arbetsmiljöfrågor under pandemin, för att bland annat lindra oro och rädsla hos 
personalen. Digitala möten sker dagligen eller några gånger per vecka på avdelningarna med 
samma syfte. En hel del tid åtgår till omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i 
frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom förvaltningens 
verksamheter. 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

KF:s beslut om att ej ta ut årsavgift för alkoholtillsyn -1 900 

Miljötillsyn fick rekommendation att göra digitala kontroller 
och skrivbordskontroller 

-4 000 

Livsmedelskontroller blivit färre p g a konkurser i Corona-
pandemins spår. 

-350 

Summa -6 250 

6 Verksamheten 2021 

Verksamheten 2021 - vi behöver fylla på!! 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av 
växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande 
för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på 
Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av 
Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet. 

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, såväl när det gäller koldioxidbudgeten, och de insatser 
som följer av den, som klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan. 

Miljöstrategiska avdelningen arbetar tillsammans med tjänstepersoner från stadsledningskansliet i en 
klimatkommitté, med kompetens inom energi-, klimat- och ekonomifrågor. Med utgångspunkt från Borås Stads 
Energi- och klimatstrategi har kommittén hållit workshops med ett flertal förvaltningar och bolag i Borås Stad, i 
syfte att realisera energi- och klimatstrategin. Borås Stads fordon-, livsmedel- och energistatistik från 2020 har 
under våren sammanställts och utgjort underlaget i Klimatrapporten som har publicerats. 
Klimatkompensationssystemet med tillhörande bedömningskriterier för klimatkompensationsfonden har 
utvärderats och omarbetats. För att samla och visualisera kommunkoncernens utsläppsminskande arbete har 
verktyget "Climate View" lanserats. "Scalgo LIVE", en webbaserad tjänst som åskådliggör hur vatten fördelas 
på mark vid kraftig nederbörd, har börjat användas gemensamt inom staden. 

Miljöstrategiska avdelningen deltar även i ett klimatråd, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från 
alla partier, med syfte att anpassa staden i ett förändrat klimat. 

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 

Arbetet med att sprida kunskap om hållbar konsumtion bedrivs främst inom ramen för det utåtriktade arbetet 
som konsumentvägledarna gör. Det handlar om att föreläsa för olika grupper samt att sprida information via 
Konsument Borås hemsida. Det arbetet bedrivs i dagsläget i en väldigt liten skala och skulle behöva öka i 
omfattning för att klara av att leverera enligt målen från fullmäktige. En del samarbeten med ex. 
minimeringsmästarna var planerade, men har skjutits på framtiden tack vare pandemin. Nämnden har begärt 
resursförstärkning inom ramen för budget 2022 för att bland annat kunna arbeta mer med denna fråga. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
I den mån Miljöförvaltningen använder personal från upphandlade verksamheter, administrativt stöd under en 
begränsad period, har den personalen jämförbara villkor med övrig personal på berörd avdelning. 
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 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal  ärenden  2  677  4  006  2  630 

 Antal  händelser  (Ecos)  17  121  26  456  18  791 

 Antal 
 delegationsbeslut. 

 552  1  003  999 

            
            

       

7 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till 
kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar 
därmed inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan 
hålls vid liv ute i verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd 
förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för 
APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. 

I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av 
rättssäkerhet och likabehandling. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

8 Verksamhetsmått 

8.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Antal ärenden är i det närmaste samma som 
motsvarande period 2020, händelser och delegationsbeslut är fler. Utfallet kan slå över åren 
beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Aug 2021 

Andel i procent av 
samtliga beslut/besked 
som getts inom 5 
arbetsdagar efter att 
ansökan är komplett 

100 100 100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

4 9 20 2 

Antal yttre tillsynsbesök 93 146 150 13 

Totalt antal diarieförda 
ärenden 

255 434 800 171 

Förändring av PBI 9 12 25 7 

Antal beslut 40 59 90 40 

Ändringar i tillstånd 22 25 30 4 

Antal informations- och 
dialogmöten 

5 7 10 2 

Antal kundkontakter 
(mail/telefon/möte som 
inte är ärendeknutet) 

872 1 308 1 300 872 

Antal diarieförda 
händelser 

2 236 3 220 3 500 1 883 

Antal dialogmöten 1 1 5 0 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

0 3 10 3 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

135 134 105 113 

  
    

 
  

    
 

 

   

           

      

  
  

    

8.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

8.2.1 Alkoholtillsyn 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

På grund av pandemin har den yttre tillsynen inte kunnat genomföras. Under hösten kommer mer yttre tillsyn att 
göras. Gällande inre tillsyn har avdelningen fokuserat på omfattande ärende där man misstänker 
bulvanförhållande. Utöver detta har fokus varit att handlägga ansökningar om tillstånd och även driva vissa större 
ärenden i förvaltningsrätt och kammarrätt. "Antal ansökningar om tillstånd" saknas som verksamhetsmått men 
påverkar verksamhetens arbete i hög grad. I år har vi hittills haft 22 sådana ärenden som avdelningen har 
prioriterat. 

8.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Aug 2021 

Antal beslut 32 47 25 43 

Antal inspektioner 
tobak och e-cigaretter 

0 6 85 0 
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 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal 
 folköl 

 inspektioner  0  4  35  0 

 Antal  inspektioner 
 receptfria  läkemedel 

 0  0  30  0 

 Antal  kontrollköp  0  0  50  67 

 Antal nya 
 tobakstillstånd 

 12  37 

  
 

    

  

   

 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal 
 livsmedelsverksamheter 

 800  800  800  800 

 Antal  inspektioner  429  514  800  168 

 Antal  revisioner  19  76  100  72 

 Antal  delegationsbeslut  161  255  260  354 

 Klagomål  47  70  70  34 

 Registrering  72  128  100  82 

 Antal  ärenden RASFF 
 och iRASFF 

 25  34  30  32 

  
 

  

 

 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal  delegationsbeslut  402  746  900  614 

 Antal  inspektioner 
personliga möten 

 miljötillsyn 

och  190  288  300  184 

 Antal  inspektioner 
personliga möten 

 enskilda avlopp 

och  131  196  300  24 

 Antal  inspektioner 
personliga möten 

 hälsoskydd 

och  243  360  250  211 

 Antal  kundkontakter 
 miljötillsyn 

 4  370  6  541  6  000  3  804 

Avdelningen har fokuserat på ansökningar om tobakstillstånd vilket har gått ut över inspektioner som inte har 
gjorts hittills i år. Förhoppningen är att göra inspektioner under hösten när personalen troligtvis är vaccinerad. 
Avdelningen har också fokuserat på att göra kontrollköp av tobak med hjälp av två timanställda ungdomar. 

8.2.3 Livsmedelskontroll 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Digitala kontroller har visat sig vara ineffektiva. Under hösten är förhoppningen att kunna göra fysiska 
kontroller och därmed öka antalet inspektioner. Antal RASFF och delegationsbeslut har tagit en del tid. 
Avdelningen har också fokuserat på revisioner. 

8.3 Miljötillsyn 

8.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 
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 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal  kundkontakter 
 enskilda avlopp 

 1  465  2  674  3  000  1  525 

 Antal  kundkontakter 
 hälsoskydd 

 1  690  2  531  2  500  1  697 

     
  

  
 

  

   

   

 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Naturvårds- och 
 hållbarhetsprojekt 

 5  5  5  5 

 Strandskyddsärenden  44  70  50  34 

Deltagare i  
 miljöutbildning 

 290  529  600  332 

   

 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

 Antal deltagande  1  133  2  062  3  000  1  682 
 timmar  i stadens  

 planering 

Beviljade ärenden  5  10  10  0 
 Naturvårdsfonden 

 Aktiviteter  i media  15  19  40  13 

  

 

 

   

 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

Rådgivningsärenden,  
 energi- och 

 klimatrådgivning 

 87  110  135  92 

Antal delegationsbeslut är fler jämfört med föregående år då viss tillsyn kunnat genomföras digitalt. 
Inom avloppsområdet har pandemin samt resursbrist påverkat utfallet negativt. På grund av pandemin har det
generellt varit svårt att genomföra tillsyn, men den har till viss del genomförts digitalt. Övriga utfall följer samma 
trend som föregående år. 

8.4 Miljöstrategiska 

8.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

8.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

För att öka andelen sökande till Naturvårdsfonden har information spridits om den via Borås Tidning. Se 
https://etidning.bt.se/201/bt/422559/2021-06-23/21344349/boras-vill-att-fler-soker-pengar-for-
naturvardande-atgarder 

8.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

8.4.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 
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 Verksamhetsmått Utfall   Aug 2020  Utfall   2020  Budget  2021 Utfall   Aug 2021  

Rådgivningsärenden,  
 BUS 

 477  690  650  394 

Rådgivningsärenden,  
konsumentsrättslig,  

 KVL 

 794  1  151  1  200  652 

 Föreläsningar  och 
 informationstillfällen 

 50  25 

  
   

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Aug 2021 

Evenemang 1 5 2 1 

8.5 Konsument Borås 

8.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Antal ärenden inom budget- och skuldrådgivningen är lägre jämfört med föregående år, men ligger på samma nivå 
som 2019.  Vi har ingen kö utan de som söker får hjälp direkt. 
Konsumentrådgivningen har lägre antal ärenden jämfört med 2020. Under våren 2020 fick vi in många Corona 
relaterade frågor kring resor och inställda evenemang vilket vi inte fått i år. På grund av pandemin har det varit 
svårt att genomföra föreläsningar och informationstillfällen, men vi har ändå kunnat genomföra vissa digitalt. Att 
nå upp till 50 stycken till årets slut kommer vara svårt. 
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9 Investeringar 

9.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

Godkänd Utgift aug Avvikelse Budget 2021 Prognos utgift 2021 2021 

Investeringar årliga 
anslag 

Investeringar som löper 
över flera år 

Summa 

9.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift aug 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Summa 

9.3 Investeringar som löper över flera år 

Utgift aug Totalprognos Projekt Tkr Godkänd utgift Budget 2021 Prognos 20212021 projektet status 

Summa 
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Telefon: 033-35 87 70 (måndag, torsdag och fredag 
kl. 9.00-11.30, tisdag och onsdag 
kl. 13.00-15.00) 
E-post: tillstandsenheten@boras.se 

» kursutvärdering. 

Målgrupp 

Alla anställda och tillståndshavare inom restaurang-
branschen, till exempel serveringspersonal, krögare, 
ordningsvakter, entrévärdar med flera. 

  

 

  
   

  
 

 

 

 
 
 
  
   
 
 
 

 
 

 
  

 

 

När är en gäst 
alltför berusad? Hur kan du se om en gäst 

är narkotikapåverkad? 

Hur kan du säga nej till en gäst 
utan att en konflikt uppstår? 

Borås Stad hälsar tillståndshavare med personal välkomna att delta i den digitala 
tvådagarsutbildningen Ansvarsfull alkoholservering måndag den 4 och 18 oktober 2021. 

Om utbildningen 

Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska 
våld och skador på grund av för hög alkoholkonsum-
tion på krogar och restauranger men också till att 
utveckla en god restaurangmiljö. Detta kan bli 
möjligt genom att vi diskuterar och får kunskap om 
hur alkohol kan serveras på ett ansvarsfullt sätt. 

Utbildare 

Borås Stad, Polisen lokalpolisområde Borås, Trygghet 
& Toftahill Alkoholutbildning AB, Lensikonsult och 
Cavena Utveckling AB. 

Utbildningens innehåll 

» Alkoholens medicinska effekter 
» alkohollagen 
» polisens roll 
» lagom berusningsnivå 
» narkotika på krogen 
» konflikthantering 
» digitalt kunskapstest 

Datum och tid 

Måndag 4 oktober klockan 9.30 - 16.30 och måndag 
18 oktober klockan 9.30 - 16.30 (totalt två heldagar). 

Plats 

Utbildningen genomförs digitalt via plattformen Zoom. 
Länk och utbildningsmaterial mejlas ut en vecka innan 
utbildningen. 

Kostnad 
Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan 

Anmäl dig senast söndag 26 september på 
boras.se under rubriken ”Serveringstillstånd” eller 
genom att skanna QR-koden. Anmälan är bindande, 
men ersättare kan utses. 

Kontakt 

Tillståndsenheten på Miljöförvaltningen: 

Ansvarsfull alkoholservering är ett utbildningsprogram som genomförs i ett samarbete mellan 
Borås Stad, Lokalpolisområde Borås, Västra Götalandsregionen och restaurangbranschen. 

http://
http://
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/serveringstillstand.4.22d8dbdb158917ddc5744740.html
https://boras.se


 
 
 
 
 

 

 
 

   
    

   
    

 

         

  

   

   

      

 
              

         
       

      
           

             
            

          
         

       

          
            

   

 

   

Konsument idag – skuldsatt i 
morgon? 
Civilminister Lena Micko och SKR:s ordförande Anders Knape bjuder in till ett 
kunskapsseminarium för beslutsfattare. Seminariet ska öka förståelsen för vilka frågor som 
konsumentvägledningen kan hantera och belysa de utmaningar som finns med att erbjuda 
stöd och hjälp till särskilt utsatta konsumenter. 

Datum: Torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 13.00 - 15.00. 

Plats: Digitalt 

Målgrupp: Förtroendevalda, kommunala förvaltningschefer 

Kostnad: Ingen kostnad 

Anmälan: Senast 6 oktober via bifogad länk 

Att vara konsument idag innebär att vi kan handla varor och tjänster dygnet runt och från hela 
världen. De flesta kan dra nytta av fördelarna men ibland kan vi konsumenter behöva stöd för att 
kunna göra övervägda val och tillvarata våra rättigheter. 

Konsumentvägledning erbjuds medborgare av flera aktörer, bland annat via Konsumentverkets Hallå 
konsument, ett flertal kommuner och delar av civilsamhället. En del konsumenter har mindre 
kännedom om det stöd som finns att få och kan behöva en mer personligt anpassad vägledning. Det 
kan handla om personer som till exempel är ovana med att hantera digitala verktyg, har vissa 
funktionsnedsättningar eller har brister i svenska språket. De kan gynnas av att stödet finns 
tillgängligt på lokal nivå. Konsumentvägledning finns i många kommuner, men utformningen varierar 
och omfattningen har minskat under de senaste åren. 

Under detta seminarium får du veta mer om konsumentvägledning, se exempel på hur några 
kommuner organiserat sitt arbete samt hur de olika aktörerna kan komplettera varandra för ökad 
tillgänglighet. 

Välkomna! 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17896&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=99115&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


 
 
 
 
 

 

 
  

  
  

     
 

 
 

    
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

   
 

      
  

 
 

 
 

  
  

 
 

   
   

 

PROGRAM 

13.00 Välkomna 
Civilminister Lena Micko och SKR:s ordförande Anders Knape 

Konsumentvägledning i Sverige 

Varför är det viktigt att ge stöd till konsumenter? 
Cecilia Tisell, generaldirektör Konsumentverket 

Civila samhällets roll i konsumentvägledningen, ett exempel 
Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO 

Konsumentbyråernas vägledande roll 
Anna-Karin Baltzari Danfors, chef Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Paus 

Konsumentvägledning i praktiken 

Vårt arbete med konsumentrådgivning - så långt har vi kommit 
Mona Forsberg (S), kommunalråd Jönköpings kommun 

Konsumentvägledning i samverkan 
Sara Stenquist, enhetschef, Konsument Gästrikland 

Därför är konsumentvägledning så viktigt 
Maud Öhlund, konsumentrådgivare, Göteborgs stad 

Avslut 
Civilminister Lena Micko och SKR:s ordförande Anders Knape 



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslutsDatumDelegationsnr 
2021-769 Administrativt ärende - 10-dagars 2021 2021-08-25 
2021-2866 Administrativt ärende - Budget 2022 2021-08-25 
2021-2816 Administrativt ärende - Intern kontrollplan 2022 2021-08-25 
2021-2479 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-02 2021-938 
2021-2724 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-03 2021-939 
2021-2745 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-06 2021-942 
2021-2756 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-11 2021-947 
2021-2787 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-18 2021-957 
2021-2786 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-19 2021-960 
2021-2795 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-20 2021-969 
2021-2825 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-20 2021-970 
2021-2915 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-08-30 2021-991 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Ansökan om extra 
2021-2852 skjuttider 2021-08-20 2021-973 

 
2021-909 Anmälan av solarieverksamhet - Obemannad 2021-08-23 2021-974 
2020-1326 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-08-25 
2021-1261 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-08-25 
2021-2277 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-08-25 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 
2021-2742 toalett. 2021-08-04 2021-940 
2021-2568 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-08-10 2021-945 
2021-2212 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-08-17 2021-953 
2021-2559 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-08-26 2021-989 
2021-2047 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-05 2021-941 
2021-2658 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-09 2021-944 
2021-2352 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-11 2021-946 
2021-2588 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-12 2021-949 
2021-2653 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-16 2021-951 
2021-2754 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-19 2021-961 
2021-2665 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-08-25 2021-984 

 



2021-2808
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2021-08-18 2021-959

2021-2630
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2021-08-19 2021-963

2021-2695
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2021-08-19 2021-964

2021-2739
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter 2021-08-19 2021-965

2021-2693
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-08-19 2021-966

2021-2752
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-08-19 2021-968

2021-2740
Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om 
undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2021-08-24 2021-975

2021-2755
 

Avgift för handläggning/tillsyn 2021-08-13 2021-950

2021-1953
 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Inklassning av miljöfarlig 

verksamhet 2021-08-31 2021-993
2021-2842 Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2021-08-20 2021-971
2021-2613 Klagomål miljöskydd - parkerade fordon som läcker olja 2021-08-20 2021-972

2021-1565
 

Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2021-08-11 2021-948
2021-2895 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-08-25 2021-977

2021-2901
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-08-25 2021-980

2021-2912
 

Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-08-25 2021-985

2021-1916
Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Beslut om 
att upphöra med årsavgift 2021-08-31 2021-992

2021-1845
 

Miljösanktionsavgift 2021-08-17 2021-952



2020-3547
 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2017 och 2018 2021-08-25 2021-978

2021-2022

 
 

Planerad tillsyn - L - Inspektion 2021-08-25 2021-988

2021-2346
 

Planerad tillsyn - L - Revision 2021-08-17 2021-954

2021-1850
 

Planerad tillsyn - L - Revision 2021-08-17 2021-955

2021-2803
 

Planerad tillsyn - L - Revision 2021-08-17 2021-956

2021-2868
 

Planerad tillsyn - L - Revision 2021-08-25 2021-986

2021-2518
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd 2021-08-25 2021-982

2021-2518
 

Planerad tillsyn - Miljöskydd 2021-08-25 2021-987

2021-361
 

 verksamhet
Planerad tillsyn - Miljöskydd - Uppdatering av Föreläggande 
om Skyddsåtgärder 2021-08-19 2021-967

2021-2727 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-08-25 2021-981

2021-2762
 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-08-25 2021-983

2021-2709
Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
Byte av bolagsform 2021-08-25 2021-976

2021-2753
 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 

Byte av bolagsform 2021-08-25 2021-979
2021-2384 Remiss - Tre Remisser om Parkering i Borås 2021-08-25

2021-2700
 Remiss alkoholservering - Ansökan om tillfälligt utökat 

serveringstillstånd. 2021-08-09 2021-943

2021-2527
Remiss planärenden - Underrättelse om granskning för 
detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 m.fl. 2021-08-27 2021-990



2021-2305
Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för 
Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera, (Bönåsvägen med flera). 2021-08-25

2021-2252
Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för 
Kyllared, Svensgärde 3:1 med flera 2021-08-25

2021-2268
Samrådsärende - Inbjudan till samråd för planprogram för 
Centrum, Nornan 1 2021-08-25



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2021-08-23 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2021-00186
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2021-08-30 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2021-00172



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Återkallelse 7 kap.10 § p.1 2021-08-30 12-2021-00091 Återkallelse av tobaksförsäljningstillstånd 



Digitala möten



Frågor

• Hur ser man på hybridmöten? Särskilt för tillgänglighet, t.ex. ångestsymtom.
• Tryck att det finns önskemål om att ändra lagstiftningen för att bättre reglera möjlighet 

att delta på distans. 
• En riktlinje eller liknande; t.ex. har någon kommun skrivit in i sina anvisningar om hur 

miljön ska vara kring den deltagande. Det har underlättat när ordförande behöver gå in 
och tillrättavisa någon. (t.ex. deltagande i bil, i mataffären etc)

• Utskotten? Regler? Behov av snabb ändring?
• Vad är särskilda skäl? Ska det fortsätta gälla, finns det skäl att ta bort särskilda skäl med 

erfarenheterna från pandemin. Framtidens ledamöter kommer nog ställa krav på 
möjligheten till delta på distans.

• Vilka krav på teknik, rätt personer i mötet? Säkerhet? Kontra tillgänglighet. 
• Sekretess och personuppgifter, molnfrågorna



Deltagande på distans
 En rätt för ledamöter 

• Krav på principbeslut om att 
utnyttja möjligheten

• Samråd kring former och 
förutsättningar

• Ett beslut för ordförande  
 Tekniska förutsättningar; 

• Kombinationer av olika lösningar
• Närvaro – votering – handlingar 

– sändning (webben, TV /radio)
• Beredskap för när det fallerar
• Handhandhavande 

• Instruktioner, support och träning

 Ljud och bildöverföring
 Samtliga kan se och höra 

varandra
 Delta på lika villkor
 Att ”anses” närvarande utan att 

vara i rummet.

Värna kärnan i det kommunala sammanträdet
Var, när, vilka och vad
Ordförandes förutsättningar att leda
Ledamöternas rätt att delta i debatten, 
framställa yrkanden och förslag, delta i 
propositionsordningen och reservera sig. 



Andra förutsättningar vid digitalt 
deltagande 
− Den formella platsen för ett sammanträde.
− Offentliga möten; också  en fråga om allmänhetens tillträde  
− Vilka behöver närvara på plats?
− Hur hantera ”hybridmöten”?
− Ordförandes ordningsmakt. 
− Att ställa proposition med deltagare digitalt 
− Slutna nämndmöten; vilka får delta och på vilka villkor? 



Frågan om överprövning

− Laglighetsprövningens karaktär av ”medborgartalan”
− Domstolsprövning en fråga om laglighet – inte lämplighet
− Konsekvensen av en domstolsprövning – risk för ”nullitet”
− Vår hemställan till regeringen och den fortsatta handläggningen 



Vad säger erfarenheterna?
− Tekniska utmaningar (utrustning, system, uppkoppling)
−Digitala utanförskapet
−Många system att hantera
− Komplicerat med s.k. hybridmöten
−Utmaning att leda digitala möten
− Kräver förberedelser och tester
−Resurskrävande
− Lärandeprocess



Hur gick det med de digitiala
mötena under den tid som gått?
− Inställda möten 
−Nedkvittat
− Andel som genomfört digitala möten 
−Hur upplevde man hur det gick det i fullmäktige ?
− Styrelser och nämnder 



Inställda fullmäktigemöten under 2020

39%

61%

47%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, kommun

Nej, kommun

Ja, region

Nej, region

Har fullmäktige i din kommun/region under 2020 ställt in sammanträden p.g.a. pågående pandemi? 



Reducerat antal ledamöter i fullmäktige

81%

18%

94%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, kommun

Nej, kommun

Ja, region

Nej, region

Har fullmäktige i din kommun/region under 2020 med anledning av pågående pandemi genomfört sammanträden med ett 
reducerat antal ledamöter? 



Digitala möten i fullmäktige under 2020

69%

31%

76%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, kommun

Nej, kommun

Ja, region

Nej, region

Har fullmäktige i din kommun/region under 2020 genomfört sammanträde med ledamöter deltagande på distans med 
anledning av pågående pandemi?



Hur har digitala 
kommunfullmäktigemöten fungerat?

25%

65%

7%

2%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Kan ej bedöma

Hur har kommunfullmäktigemötena med deltagande på distans fungerat? 



Hur har digitala 
regionfullmäktigemöten fungerat?

31%

54%

15%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Hur har regionfullmäktigemötena med deltagande på distans fungerat? 



Vilken digital lösning används?

18%

6%

58%

0%

8%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zoom

Skype

Teams

Ineras Digitalt möte

Net Publicator Video Meet

Annan, ange vilken

Vilken digital lösning har ni använt er av för att genomföra fullmäktiges sammanträde med deltagare på distans?



Allmänhetens tillgång till fullmäktige

78%

21%

100%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, kommun

Nej, kommun

Ja, region

Nej, region

Kan medborgare i din kommun/region digitalt följa fullmäktiges sammanträde med ljud och bild i realtid?



Digitala styrelsemöten under 2020

87%

13%

100%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, kommun

Nej, kommun

Ja, region

Nej, region

Har styrelsen i din kommun/region under 2020 genomfört sammanträde med ledamöter deltagande på distans med 
anledning av pågående pandemi?



Hur har digitala kommunstyrelsemöten 
fungerat?

33%

62%

3%
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0%
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Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Kan ej bedöma

Hur har kommunstyrelsemötena med deltagande på distans fungerat?  



Hur har digitala regionstyrelsemöten 
fungerat?

53%

35%

12%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Kan ej bedöma

Hur har regionstyrelsemötena med deltagande på distans fungerat?  



SKR hemställer
− att regeringen ska ta initiativ för att inom ramen för snabbast 

möjliga lagstiftningsprocess förtydliga de rättsliga förutsättningarna 
för deltagande på distans vid kommunala/regionala sammanträden 
och med hänsyn till intresset att motverka risk för spridning av 
covid-19 tillfälligt begränsa möjligheterna att upphäva 
kommunala/regionala beslut med hänvisning till formella brister vid 
tillämpningen av 5 kap. 16 § kommunallagen som inte påverkat 
ledamöternas möjligheter att utöva sina rättigheter att framföra 
yrkanden och att delta i beslutsfattandet och som inte påverkat 
ärendets utgång, samt 

− att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att med 
långsiktigt perspektiv utvärdera och utveckla den nuvarande 
regleringen om deltagande på distans. 



På väg mot en ny bestämmelse?
I sammanträden med deltagande på 
distans ska deltagandet ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid och 
i övrigt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan delta på goda villkor 
Om det finns särskilda skäl, får styrelsen 
besluta att ledamöter får delta på distans 
enbart genom ljudöverföring i realtid.

?



 

  
 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022  
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		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 7

		Godkänt: 23

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Överhoppat		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början


Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Broschyr-Överenskommelsen.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 6

		Godkänt: 23

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Överhoppat		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Underkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling
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