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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Dnr: KS 2020-000157 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Ej offentligt sammanträde för kommunstyrelsen den 

14 april 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde, den 14 april 2020, ej ska vara 

offentligt.    

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen om 

sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 

 

För att minska smittspridning är det viktigt att hålla nere antal mötesdeltagare som 

samlas i lokalen.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Dnr: KS 2020-000148 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt – Rambo AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2019, har bedrivit 

sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 

verksamheten.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 

årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

 

 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2019 haft 

kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 

möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen. Detta utgör 

en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. 

Härtill kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, 

årsredovisningar och styrelseprotokoll. 

 

Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under verksamhetsåret 

2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Dnr: KS 2020-000149 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 

Munkedals Bostäder AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under verksamhetsåret 

2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 

årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

 

 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2019 haft 

kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 

möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen. Detta utgör 

en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  

Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, 

årsredovisning, styrelseprotokoll. 

 

Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under verksamhetsåret 

2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Dnr: KS 2020-000150 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 

Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 2019, 

har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 

årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

 

 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2019 haft 

kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 

möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen. Detta utgör 

en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. 

Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, 

årsredovisning och styrelseprotokoll. 

 

Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB under 

verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 

det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 

befogenheter som gäller för verksamheten.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Dnr: KS 2020-000151 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ kommunallagen 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 

verksamhetsåret 2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 

kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 

befogenheter som gäller för verksamheten.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 

årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

 

 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2019 haft 

kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 

möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen. Detta utgör 

en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. 

Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning och styrelseprotokoll. 

 

Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

under verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 

förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Dnr: KS 2020-000152 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen DILAB 

AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit 

sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 

verksamheten.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 

årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 

som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2019 haft 

kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 

möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen. Detta utgör 

en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. 

Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, 

årsredovisning och styrelseprotokoll. 

 

Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under verksamhetsåret 

2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 

gäller för verksamheten.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
linand001
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Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Jan Hognert (M): 

4-6 mars  Future and Wellfare i Malmö 

12 mars  Budgetberedning 

30 mars  Digitalt möte. Presentation från olika byggföretag 

31 mars  Digitalt möte. Bohusbanan 

2 april  Digitalt möte. Direktionen Fyrbodal. 

 

 

Liza Kettil (S): 

Future and welfare konferens i Malmö  
Möte med presidierna för KF och KS 

Möte med ordförande för nämnderna med anledning av covid-19 

Medlemssamråd för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Gruppledarmöte om budgeten och info om covid-19 

Heldag med presentationer från samhällsbyggarföretag med presidierna i 

nämnderna 

Möte om Bohusbanan 

Budgetberedningen 

Telemöte med finansminister Magdalena Andersson 

Beredning inför KS 

KS-presidium veckovis avstämning 
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Dnr: KS 2019-000119 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Årsredovisning 2019 - Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer 2019 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 

kommunkoncern. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel om 37,7 

mnkr till budget 2020.    

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 

2019. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 

kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  

 

Årets resultat för 2019 uppgår till 28,9 mnkr vilket är 16,4 mnkr högre än 

föregående år och betydligt över det budgeterade resultatet på 13,3 mnkr. 

Ökningen beror i huvudsak på överskott från fastighetsförsäljning med 8,3 mnkr 

samt en gynnsam utveckling av skatte- och bidragsintäkter. Årets resultat i relation 

till skatter och generella statsbidrag är 4,2 procent vilket är över resultatmålet för 

året på 2,0 procent.  

 

Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 9,9 procent och 

soliditeten förbättras med 0,9 procentenheter till 45,0 procent. Inklusive alla 

pensionsåtaganden är kommunens soliditet 16,3 procent vilket är en förbättring 

med 3,8 procentenheter jämfört med 2018.   

 

Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 

57,3 mnkr vilket är högre än de senaste åren men under budgeterad nivå som var 

168 mnkr. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 45,7 mnkr per år. 

 

För 2019 bedöms samtliga inriktningsmål vara helt uppfyllda. Resultatmålet - På 

lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i förhållande till skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och utjämning uppgå till 2 % - bedöms som uppfyllt då ett 

genomsnitt de senaste tre åren visar på 4,7 procent. Soliditetsmålet - Soliditeten 

ska förbättras – är uppfyllt då både soliditet enligt balansräkningen och soliditet 

inklusive samtliga pensionsförpliktelser förbättrats från föregående år. 

Investeringsmålet - Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % - är uppfyllt 

då detta mått för 2019 uppgår tlll 114 procent.  

Sammanvägda bedömningen för 2019 är att Munkedal har god ekonomisk 

hushållning.  

 

De stora nämnderna gick under året med budgetunderskott. Välfärdnämndens 

underskott uppgick till 11 mnkr och Barn- och Utbildningsnämndens underskott 

uppgick till 5,1 mnkr. Åtgärder genomförs för att nämnderna ska vara i balans med 

budgeten under 2020. 

 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-03-30 
 

KS 2019-000119 
Sida 

2(2) 

 

Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2019, är samtliga 

tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de åtta inriktningsmålen bedöms fem vara i 

hög grad uppfyllda, två delvis uppfyllda och ett inte uppfyllt.  

 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 29,0 mnkr. I kommunkoncernen ingår 

Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo AB, 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 

Dinglegården.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Det positiva resultatet innebär att Munkedal för 2019 bedöms uppfylla kravet för 

god ekonomisk hushållning. För kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet 

med att minska verksamhetens nettokostnader samt att få alla verksamheter i 

bättre balans med budgeten. 

 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information om årsredovisning 2019 sker i ordinarie samverkan  

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten 

Kommunledningsgruppen 
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Dnr: KS 2020-000153 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Överföring av nämndernas driftsresultat 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att resultatöverföringar görs i enlighet med 

nämndernas förslag.    

Sammanfattning 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan en nämnds bokslutsresultat föras 

över till ett eget kapital för att tas i anspråk kommande år. Om det är negativt ska 

det avbalanseras snarast eller senast inom två år    

Ett resultat som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade 

verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från 

intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella tolkningar och undantag.  

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den 

aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är 

strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och 

tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas 

inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. 

 

Nämnderna har i samband med sina beslut om bokslut för 2019 föreslagit en 

resultatöverföring enligt följande: 

Kommunstyrelsen 603 tkr 

Barn- och Utbildningsförvaltningen -2 157 tkr 

Välfärdsnämnden 0 tkr 

Kultur och fritidsnämnden 468 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 tkr 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De föreslagna överföringarna får inga stora konsekvenser för kommunens 

ekonomiska resultat. Barn- och utbildningsnämndens negativa kapital innebär att 

åtgärder måste göras kommande år som påverkar verksamheten. Nämnden har 

dock inga riktade sparbeting i övrigt för 2020 och 2021 vilket ger rimliga 

ekonomiska förutsättningar för nämnden trots kravet om avbalansering av negativt 

eget kapital. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

  

 

 

Ekonomiavdelningen yttrande angående överföring av nämndernas 

driftsresultat 2019 

Bakgrund 

Nämndernas resultatansvar beskrivs i kommunen regler för ekonomistyrning. 

I reglerna framgår det bland annat att: 

Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot nämndens eget kapital. Ett resultat 

som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, 

och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte 

hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om 

eventuella tolkningar och undantag.  

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den 

aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är 

strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och 

tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas 

inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.  

Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om 

detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande 

budgetarbete.  

Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. 

Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen 

ska delges kommunstyrelsen.  

En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram.   

 

Nämndernas beslutade förslag till resultatöverföringar 

Nämnderna har i samband med sina beslut om bokslut för 2019 föreslagit en 

resultatöverföring enligt följande: 

Kommunstyrelsen 603 tkr 

Barn- och Utbildningsförvaltningen -2 157 tkr 

Välfärdsnämnden 0 tkr 

Kultur och fritidsnämnden 468 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 tkr 
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Ekonomiavdelningen bedömning 

Utifrån nämndernas redovisade bokslut för 2019 samt de ekonomiska 

förutsättningarna som respektive nämnd har 2020 och preliminära budgetramar 

2021, så är bedömningen att kommunfullmäktige kan föreslås besluta i enlighet 

med nämndernas beslut om resultatöverföring. 

De föreslagna överföringarna får inga stora konsekvenser för kommunens 

ekonomiska resultat. Barn- och utbildningsnämndens negativa kapital innebär att 

åtgärder måste göras kommande år som påverkar verksamheten. Nämnden har 

dock inga riktade sparbeting i övrigt för 2020 och 2021 vilket ger rimliga 

ekonomiska förutsättningar för nämnden trots kravet om avbalansering av negativt 

eget kapital. 

 

 

 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 
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§ 31 Dnr 2019-000025  

Bokslut 2019 för Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens resultat för året uppgår till 603 tkr. Det positiva 
resultatet består främst av överskott från HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen.  

Kommunstyrelsen har tagit sig an två av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Båda inriktningsmålen är i hög grad uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 811 tkr av den totala investeringsramen 
på 2 762 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad 
bokslutsrapport. 

Med anledning av kommunstyrelsens positiva resultat på 603 tkr föreslås 
att resultatet, 603 tkr överförs till kommunstyrelsens eget kapital enligt 
gällande ekonomistyrningsregler.   
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 
Bokslut 2019 för kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 
 
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 456 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 
Kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020. 
 
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 603 tkr, att 603 tkr resultatöverförs till 
kommunstyrelsens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler     
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 
 
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 456 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 
Kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020. 
 
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 603 tkr, att 603 tkr resultatöverförs till 
kommunstyrelsens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler   
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 4 Dnr VFN 2020-12 
 
Välfärdsnämndens bokslut år 2019 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämndens resultat för året uppgår till 11 048 tkr. Största avvikelserna 
finns inom avdelning Stöd, där köp av externa boendeplatser ökat under 2019. 
Hemtjänsten och hemsjukvården är ytterligare verksamheter som redovisar ett 
negativt resultat. Individ och familjeomsorgen redovisar en positiv avvikelse och 
har sänkt kostnaderna under 2019. 
 
Årets investeringar uppgår till 539 tkr av den totala investeringsramen på 3 244 
tkr fördelat på projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel, 2333 Gemensam 
inventarier, 2335 Larm och 2336 MuSoLy Combine. Årets investeringar består av 
liftar till hemtjänsten och inventarier till nya avdelningen på Allégården.  
 
Välfärd har tagits sig an två av kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål.  
Båda inriktningsmålen är i hög grad uppfyllda.  
 
Med anledning av nämndens negativa resultat på 11 048 tkr ska enligt gällande 
ekonomistyrningsregler 3% av nämndens budgetram, 8 167 tkr, föras över till 
eget kapital. Nämnden föreslår att underskottet i sin helhet skrivs av och ingen 
resultatöverföring sker. Motiveringen är nämndens redan ansträngda situation 
med att hantera flera ekonomiska uppdrag som samtliga syftar till att minska 
kostnader inom förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen/ekonomens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Välfärdsnämndens bokslut 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 
 
* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 705 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Välfärdsnämndens 
investeringsanslag för 2020. 

 
* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 11 048 tkr, att ingen resultatöverföring 
görs vilket är ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.  

 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 4 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 705 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Välfärdsnämndens 
investeringsanslag för 2020. 

 
* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 11 048 tkr, att ingen resultatöverföring 
görs vilket är ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
Förvaltningschef välfärd 
Ekonomiavdelningen  
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§ 9 Dnr 2019-000038  

Bokslut - 2019 Barn och utbildningsnämnden 

Årsredovisning 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens har ett negativt resultat för året på 5105 
tkr. Största avvikelsen finns inom grundskolan som bland annat behöver 
se över sina personalkostnader. 

Barn- och utbildning har tagits sig an fyra av Kommunfullmäktiges åtta 
Inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög 
grad är uppfyllda och att ett delvis är uppfyllt.  

Årets investeringar uppgår till 1011 tkr av den totala investeringsramen 
på 1154 tkr. Årets investeringar består till stora delar av reinvestering av 
möbler till verksamheterna. 

Med anledning av nämndens negativa resultat på 5105 tkr ska enligt 
gällande ekonomistyrningsregler underskottet föras över till nämndens 
eget kapital. Nämnden föreslår att 2948 tkr av underskottet skrivs av 
och att en resultatöverföring görs på resterande 2157 tkr. Motiveringen 
är bland annat engångskostnader som förvaltningen har haft svårt att 
hantera inom ram. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Bokslutsrapport BOUN 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 143 tkr 
av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Barn- och 
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att en delvis 
resultatöverföring görs om 2 157 tkr vilket är ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler. 
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Forts. § 9 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för ombyggnation av Centrumskolan på 660 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Hedekasprojektet på 850 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för 3 AIL-tjänster på 915 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Interkommunal ersättning förskola på 313 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för dagbarnvårdarna på 210 tkr skrivs av. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 143 tkr 
av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Barn- och 
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att en delvis 
resultatöverföring görs om 2 157 tkr vilket är ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för ombyggnation av Centrumskolan på 660 tkr skrivs av. 
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Forts § 9 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Hedekasprojektet på 850 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för 3 AIL-tjänster på 915 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Interkommunal ersättning förskola på 313 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för dagbarnvårdarna på 210 tkr skrivs av. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 9    Dnr: SBN 2019 129 
 
Bokslut 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för året uppgår till -523 tkr.  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 3 av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till 13 verksamhetsmål. 8 
verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt, 4 är delvis uppfyllda och 1 är ej 
uppfylld. 
 
Årets investeringar uppgår till 52 705 tkr av den totala investeringsramen på 160 
612 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport.  
Med anledning av nämndens negativa resultat på 523 tkr är att hänföra till 
kostnader av engångskaraktär i samband med implementerande av nytt 
handläggarsystem inom plan- och byggenheten, efter en överenskommelse med 
kommunstyrelsen, föreslås att underskottet i sin helhet skrivs ned och att ingen 
resultatöverföring sker enligt gällande ekonomistyrningsregler. Det egentliga 
resultatet blir då +24 tkr. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, ekonom, 2020-02-03 
Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 2020 
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Ändring görs i formuleringen i förslagets sista *sats, att 
ingen resultatöverföring görs i enlighet med kommunstyrelses beslut 2019-10-14 § 
131. 
 
Beslut 
 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 33 953 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 523 tkr, att ingen resultatöverföring görs i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-10-14 § 131.  

 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Dnr 2019-000023  

Bokslut 2019 Kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 741,2 tkr. 
Utbetalning av föreningsbidrag har varit lägre än budgeterat vilket ses 
som en anledning till det positiva resultatet. Men även att Kulturskolan 
inte haft full bemanning under året har påverkat.   

 

Kultur- och fritid har tagits sig an fyra av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Ett Verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och 
tre är delvis uppfyllda.  

 

Årets investeringar uppgår till 79,5 tkr av den totala investeringsramen 
på 439 tkr fördelat på projekt 1304 Konst i offentlig miljö, projekt 2215 
Kultur och fritid och projekt 2258 Musikskolan. 

 

Med anledning av nämndens positiva resultat på 741 tkr föreslås att 3 % 
av Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2019, 462,8 tkr överförs till 
Kultur- och fritidsnämndens eget kapital enligt gällande 
ekonomistyrningsregler. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bokslutsrapport KFN 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 359,4 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 741 tkr, att en resultatöverföring görs i 
enlighet med gällande ekonomistyrningsregler.  
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Forts § 11 

 

Yrkanden 

Rolf Bjelm (S): Tillägg att pengarna ska användas till förändrat 
anläggningsbidrag 2020.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag till beslut med Rolf 
Bjelms (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.  

 
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 359,4 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 741 tkr, att en resultatöverföring görs i 
enlighet med gällande ekonomistyrningsregler. Det egna kapitalet ska 
används till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 
föreningsbidrag. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Dnr: KS 2020-000112 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Kristdemokraterna 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 

Totalt: 35 475 kr    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Kristdemokraterna inkom 2020-03-11 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd 

 

Inga ytterliga konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kristdemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-112 

Slutarkiv för KS 2019-50 
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MUNKEDALS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -03- 11 
Dnr 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* 0 rga nisationsnummer: 

/(ri.f t dert'J Dk r4 f tr/111 /1v1/JK~d ct. f 02 Lf 10 ._. 133/ 
Adress: Postadress: 

¼ /V, 4,-,dt!J5-rt>n 1 7/._rht,tbrjJ 33 1t 5)-76 f( &d (l?//c,q_ s i) 

Telefon: Bankkonto eller ~/PG: 

OS2'f- 3101/;; 6wd6a-/llc 7b2 - h/6/ 
* Registrerad lokal partiforenmg 

Erhållet partistöd: _J_L/_g_7_j kr Redovisningen avser år: c:2011 

Ordförande: Kassör: 

Redovtsnlno av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december) 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelat~: 

])e av ska ft-e-be-t cdar 11t1 iavksami m1Jtt'!J11~ 

medlen har c:rnv:nts -Ill/ lnjonr1aho/J t?;n 

part/eZ 3wom utbdd.-?/"j I anncM.feri'?J 1 

Il rrioz e» 

Granskningsintyg 
Härmed int as att artiet har föl 't ändamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun 

Intyg~a 3 ·-·- ' .· 1 ~:_Ön~ 
Namnförtydligande 

Su «co« ~t;\>J SSOt\) 
Datum 

20 O---OJ- 5 

Ort 

U0<~L 
Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • ·Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-04 

 

Dnr: KS 2020-000104 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Centerpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Centerpartiet i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 4 x 11 825 kr (47 300 kr) 

Totalt: 59 125 kr    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Centerpartiet inkom 2020-03-04 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Centerpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-104 

Slutarkiv för KS 2019-33 
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Munkedals 
Kommun 

MUNKEDALS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -03- 03 
Dnr 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* 

Ku~k( 
Organisationsnummer: 

c.e,V\tuptU h~ ~ S-4 b 00 - 41 Lt ~ 
Adress: l Postadress: 

c(o SuM.Ho~ lto(~{i\ (3 4)~95 '01( ~ l..u 
Telefon: Bankkonto eller BG/PG: ;J 

010 b% % 43 532.4-Tt7~ 
* Registrerad lokal partiförening 

Erhållet partistöd: 1:)g { 2 S kr Redovisningen avser år: Z.Ol9 
Ordförande: 

Lar: - G ~ n:x .. "1 f-v VUl ~ f O V\ 

Kassör: 

0Ar'r - G; ~rd-,, ~Vve s-r 9 1/\ 

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december) 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats: 

Granskningsintyg 
Härmed intyga t partiet har följt ändamål för Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun 

Intygas av 

Datum 

Namnförtydligande 

'(U,f ~k-n 
Ort 

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal 

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 



Resultaträkning Centerpartiet Munkedal 2019 

1 

Resultat 2019 Budget 2019 Resultat 2018 
Inkomster 
Kommunalt partitöd 58 125,00 kr 58 125,00 kr 31 850,00 kr 

Medlemsavgifter 8 859,00 kr 10 000,00 kr 9 810,00 kr 

Ianspråktagande av valfond - kr - kr 45 000,00 kr 

Delad kostnad valet - kr - kr 3 578,00 kr 

Övrigt (Avslutat C Sörbygden) 33 262,39 kr - kr - kr 

Summa 100 246,39 kr 68 125,00 kr 90 238,00 kr 

Utgifter 
Porto, avgifter, adm, mtrl 3 519,00 kr 3 000,00 kr 4 990,00 kr 

Möteskostnader/verksamhet 6 240,50 kr 7 000,00 kr 5 097,00 kr 

Marknadsföring 13 669,00 kr 12 000,00 kr 27 808,00 kr 

Avsättning krets valfond 25 000,00 kr 25 000,00 kr - kr 

Del av medlemsavg. till distr. 3 000,00 kr 3 500,00 kr 3 500,00 kr 

Deltagaravg. konferenser etc. 12 738,68 kr 12 000,00 kr 6 802,50 kr 

EP-valet 2019/Valet 2018 262,00 kr 2 000,00 kr 75 414,56 kr 

Övrigt 15 300,00 kr 625,00 kr 700,00 kr 

Summa 79 729,18 kr 65 125,00 kr 124 312,06 kr 

!Arets resultat 20 517,21 kr I 3 000,00 kr I- 34 07 4,06 kr I 

019-12-31 I · Balansräkning 2 
Tillgångar 
Kassa - kr 

Bank 228 589,41 kr 

Kortfristig fordran - kr 

.Lånqfristiq fordran (Västerbygden) 1,00 kr 

Summa 228 590,41 kr 

iSkulder och eget kapital 
·skulder 10 000,00 kr 

Eget kapital 173 073,20 kr 

Kretsens valfond 25 000,00 kr 

Arets resultat 20 517,21 kr 

Summa 228 590,41 kr 

Bankkonton: 
Sparkonto 203473,72 

Konto Valfond 25115,69 

Summa 228589,41 

Fordringar: 

Summa 0,00 

Skulder: 
Friluftsfrämjandet 10000,00 

Summa 10000,00 

~ kassör 

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 202 -1.L_-J: .. /l 
U!!t vV JA__ A~- ~,,,,,,-,----- 
uu Nilsson • ~~ Hedlund 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(16)
 

 

MN § 68  Dnr MimB 2019/001 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan 
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar 
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  
 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya 
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion 
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.  
  
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har 
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre 
kommunerna. 
 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i 
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver 
taxan inte revideras om timavgiften ändras.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner med tillhörande bilagor. 
 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag om 
efterskottsbetalning samt tilläggsyrkar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige 
 
Stellan Welin (S), Yngve Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins förslag mot Stellan Welins m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Stellan Welins m.fl. förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallins förslag 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 

forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsresultat 

Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallins förslag antar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och skickar förslaget vidare till respektive kommuns 
kommunstyrelse för antagande i kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med 
till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för antagande i 
Kommunfullmäktige senast 31 december 2019 
 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M), Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.   
 
 
 
  

linand001
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 

forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Linda Wighed M  X  
Nina J Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   

Summa  6 3  

 

  



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2019-000225  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område  

Sammanfattning av ärendet 

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän sedan 2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar är bred och 

omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård. 

Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges 

Kommuner och Landstings) nya taxemodell. Kommunen får enligt 

miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt de 

grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att 

samma taxekonstruktion gäller för samtliga tre samverkande kommuner 

och taxeförslagen har därför formulerats lika. 

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens 

storlek. Timavgiften har beslutats i separata ärenden i respektive 

kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre kommunerna. 

Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till 

timavgiften, enligt § 6 i taxeförslaget kommer de att ändras om den 

kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras 

om timavgiften ändras.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut Miljönämnden mellersta Bohuslän 2019-10-16, § 68. 

Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Taxebilaga 1 och 2. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

En självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 

kommunfullmäktige.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Tillägg att vid debitering av tjänster och avgifter 

tillämpa efterskottsdebitering samt ändringsyrkande att paragraf 12 

stryks i sin helhet under avsnittet timtaxan. 

 

Karin Blomstrand (L): Bordläggning i väntan på att förvaltningen kan 

redogöra för de frågeställningarna som kommunstyrelsen har. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall Karin Blomstrands (L) yrkande.  

 

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 37 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

bordlägga ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i väntan på att 

förvaltningen kan redogöra för de frågeställningarna som 

kommunstyrelsen har.  

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(16)
 

 

MN § 68  Dnr MimB 2019/001 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta Bohuslän sedan 
2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar 
är bred och omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  
 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) nya 
taxemodell. Kommunen får enligt miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktion 
gäller för samtliga tre samverkande kommuner och taxeförslagen har därför formulerats lika.  
  
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Timavgiften har 
beslutats i separata ärenden i respektive kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre 
kommunerna. 
 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i 
taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver 
taxan inte revideras om timavgiften ändras.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2019-10-01 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner med tillhörande bilagor. 
 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag om 
efterskottsbetalning samt tilläggsyrkar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige 
 
Stellan Welin (S), Yngve Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins förslag mot Stellan Welins m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar Stellan Welins m.fl. förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Stellan Welin m.fl. förslag 
• nej-röst för Christoffer Wallins förslag 
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 

forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsresultat 

Med 6-ja röster för Stellan Welin m.fl. förslag mot 3-nej röster för Christoffer Wallins förslag antar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän Stellan Welin m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och skickar förslaget vidare till respektive kommuns 
kommunstyrelse för antagande i kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att en självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med 
till kommunfullmäktige. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för antagande i 
Kommunfullmäktige senast 31 december 2019 
 
 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M), Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.   
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Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 

forts. MN § 68 Dnr MimB 2019/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Linda Wighed M  X  
Nina J Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   

Summa  6 3  

 

  



  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Sotenäs, Munkedals, Lysekils 

Kommun 

 Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Sotenäs, Munkedal, Lysekils kommuns kostnader för prövning och 

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

inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 

varor, avfall och producentansvar.   

 Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22§ 

miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 

undantag.   

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.   

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens område överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.   

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän.  

 5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 

26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 

ersättningens storlek ska kunna bestämmas.   

6 § Miljönämnden får besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som motsvarar ändringar i 

miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen 

eller förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljönämnden får besluta 

om mindre justeringar i taxan med anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning.  

7 § Miljönämnden får besluta att flytta icke anmälningspliktiga verksamheter mellan bilaga 2 och 3 

om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring av tillsynsfrekvensen. 

8 § Miljönämnden får besluta om redaktionella ändringar i taxebilaga 1–5. 

 



Timtaxa 

9 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift) 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i 

taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)  

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och 

 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

  

10 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per 

hel timme handläggningstid 

  

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

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av beslut.   

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 

mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

  

12 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 

avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.    

  

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

13 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen 

fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda tiden handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.  

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

14 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 

Kan anordningen därvid inte godkännas och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas 

timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.  

15 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.  



16 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.  Avgift tas inte ut för ansökan som 

återkallas innan handläggning påbörjas. 

17 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4, 5 §§ 

miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden 

är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

18 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att 

tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter för anmälningsärenden  

19 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att 

den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, enligt de grunder i 

övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 

avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 

de belopp som anges för övriga verksamheter.  

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

20 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen 

är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.  

21 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut 

för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

22 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd 

prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 

som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) 

enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 

som framgår av taxebilaga 2.  

Industriutsläppsverksamheter 

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

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar 

multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter 

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

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 



24 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta 

om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen 

överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att 

verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av 

yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 9 och ska 

betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift vid regelbunden tillsyn 

25 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika 

verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna med 

högsta angivna timtalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

26 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på 

anmälan (U, UH) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3. 

27 § För verksamheter som tillståndsprövas ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad 

som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådana avgifter ska betalas från och 

med det kalenderår som följer efter att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan 

skett- eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som 

sker dessförinnan tas timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. 

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

åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 

som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

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

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 

bilaga 1. 

31 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd 

eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn 

över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska avgift betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken 

är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

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

nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall 

sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

33 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs, Munkedals, Lysekils kommun. 

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



Verkställighet med mera 

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

miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 

omedelbart, även om det överklagas. 

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

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoaletter och utsläpp till 

mark och vatten för 1-25 pe, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en gemensam 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett för 26-

200 pe, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett utan 

utsläpp till mark och vatten, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 

eller intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1



Handläggning av anmälan  

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

miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift



Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET

Prövning av ansökan

Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken

Timavgift

Handläggning av anmälan



Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om 

vattenverksamhet,  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13), 26 

kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

500 kr



Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5  miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

0 kr

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

500 kr

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 

ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus-gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 

minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 

anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1



Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL

Prövning av ansökan

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete.

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Tillsyn



Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras

läcka ut.

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2),  

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

0 kr

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER

Prövning av ansökan

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 

4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 

till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3),  

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift



Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

PCB

Prövning av ansökan

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-

produkt i byggnader och anläggningar och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift



Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7-9, p 11-14, 

p 16, p 17, p 19  miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift



Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur- eller 

kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 

kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  

2 kap 32 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift



Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 

om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 

hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan



Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 

kompostera  hushållsavfall annat än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927)

0 kr

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Tillsyn

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift



Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK

5.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.50-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.260 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 

råvaror

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION

22.10 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

22.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

22.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

24.41 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning 

för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 

baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

25.30 C 9

Verksamhetskod 25.30 gäller för 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 §. För 

verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

25.50 C 9

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning 

där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 

kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för   1. 

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning, eller   2. beläggning eller 

kalandrering med plast.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.71 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.95 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR



31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

Verksamhetsgrupp Motorfordon

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20-1 C 9 för verksamheter som säljer över 5000 kubik drivmedel

50.20-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

Verksamhetsgrupp Hamnar

Verksamhetsgrupp Flygplatser

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING



VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

Verksamhetsgrupp Avvattning

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

Verksamhetsgrupp Deponering

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.141 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 

1
H 6

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

1
H 3

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 

tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 

1
H 3

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 

tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 

2
H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För gymnasier är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Avgift

JORDBRUK

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion

1.30 C Timavgift

HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER
Hamnar 63.20 C Timavgift

85.10 C Timavgift

85.20 C Timavgift

Animaliskt avfall 90.251 C Timavgift

Avvattning 90.375 C Timavgift

Biologisk behandling 90.171 C Timavgift

Deponering 90.281 C Timavgift

Deponering 90.341 C Timavgift

Förbränning 90.230 C Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER 93.1001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVFALL



Taxa för miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet inom 

strålskyddslagstiftningens område 
  

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

(2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala 

nämnden utövar. 

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i mellersta Bohusläns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats med stöd 

av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och  

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av anmälan som är obefogat och inte kräver utredning,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av miljönämnden enligt strålskyddslagen 

eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.  

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

Om det finnssärskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Timavgift 
5 § Avgiftsuttag sker 

- I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestäms för ärendet (fast avgift) 

- I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift) 

- I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 

och  

- enligt de andra grunder som anges i taxan. 

6 § Timavgift för denna taxa är densamma som gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för 

miljönämnden i mellersta Bohuslän.  

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

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljönämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i 

övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 

 



Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

8 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Basmånad 

för indexuppräkning är oktober månad föregående år.  

Avgift med anledning av anmälan 
9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, 

(SSMFS 2012:5), framgår att den som driver verksamhet i vilket kosmetiskt solarium upplåts till 

allmänheten ska anmäla det till miljönämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

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

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

handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. Avgiften tas inte ut om anmälan återtas innan handläggning 

påbörjats. 

10 § Utöver avgift med anledning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § betalas en årlig tillsynsavgift 

som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 

tilldelad tillsynstid multipliceras med timavgiften. 

12 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljönämnden besluta om extra 

tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den 

tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyns är föranledd av att myndigheten vid 

ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7 §och ska betalas i efterskott av den som är 

verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

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

handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 

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

med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett, eller i de fall då anmälan inte 

krävs, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 

handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärd som föranleder avgiften. 



Nedsättning av avgift med mera 
16 § Avgift tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden 

överklagas.  

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

nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgiften sättas ned eller efterskänkas  

17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning 

ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller som anges på fakturan. 

Verkställighet 
18 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte 

något annat anges i beslutet.  

Beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsrätten. 

  

 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01 
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