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Paragraf 227 Ärendenummer KS2022/321 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och 
plan för 2024-2025, investeringsbudget samt taxor och 
avgifter för 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på: 
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning år 2023, 
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023, 
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023, 
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor, 
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor. 

 
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 

 
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 

posten ”Buffert för volymförändring”. 
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”. 
 

5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3. 
 

6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
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9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till;  
- 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB  
- 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,24 procent för ENA Energi AB 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S) och Johan Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 25 oktober 2022 att 
revidera ”Tidplanen för styrning och uppföljning 2022” (KS2022/531) ytterligare en 
gång där kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–
2025 flyttas till den 12 december 2022. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om 
årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461). 
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet 
den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.  

Kommunallagen, 11 kap.  11 §, föreskriver att ”Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.” 

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad 2023 och fastställs till 21:34 kronor vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022.  

Yrkanden 
Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C), Anders Wikman (NE), Kenneth Hällbom (MP), 
Per Elfving (KD), Svante Forslund (L), Krister Nyström (M) och Agneta von 
Schoting (NE) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på: 
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning år 2023, 
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023, 
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023, 
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor, 
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor. 

 
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 

 
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 

posten ”Buffert för volymförändring”. 
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”. 
 

5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3. 
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6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
 

9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till;  
- 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB  
- 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,24 procent för ENA Energi AB 

Jesper Englundh (S) och Linda Johansson yrkar att kommunstyrelses föreslår 
kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna budgetförslag.  
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Omröstning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) med fleras yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024-2025 
Förslag Taxor och avgifter 2023, 2022-11-23 
Socialdemokraternas budgetförslag, 2022-11-28 
Vänsterpartiets budgetförslag, 2022-11-28 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Kommunledningsförvaltningen 
Helena Edin 
helena.edin@enkoping.se 

 

Beslut om underlag till förslag till Taxor och avgifter 
2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. till kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 2023 bilägga följande 
handlingar: 
a) Beslut MBN § 39 - Revidering av taxa enligt livsmedelslagen 2023, 

inklusive bilagor 
b) Beslut MBN § 40 - Revidering av taxa enligt miljöbalken 2023, inklusive 

bilagor  
c) Beslut MBN § 41 Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen, inklusive 

bilagor   
d) Beslut MBN § 199 - Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 

strålskyddslagen, inklusive bilagor 
e) Beslut TN § 27 - Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023, inklusive 

bilagor 
f) Beslut TN § 41 - Avgiftsfri färdtjänst för gymnasieelever 
g) Beslut VON § 36 - Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 

2023, inklusive bilagor 
h) Beslut SN § 43 – Taxor och avgifter för 2023, inklusive bilagor 
i) Beslut UAN § 33 - Taxor och avgifter: Maxtaxa för förskola, fritidshem och 

annan pedagogisk omsorg 
j) Beslut UAN § 34 - Taxor och avgifter: Avgift vid prövning om 

godkännande vid start av fristående förskola 
k) Beslut UPN § 24 – Taxor och avgifter 2023, inklusive bilagor 

Beskrivning av ärendet 
Nämndernas förslag till taxor skickades inte med till kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2022. För att kommunfullmäktige ska kunna ta 
ställning till nämndernas förslag måste dessa passera kommunstyrelsen först. 

Tekniska nämndens förslag till parkeringsavgifter strider mot den av fullmäktige 
beslutade parkeringspolicyn. I kommunstyrelsens förslag till parkeringsavgifter har 
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därför den avgiftsfria första timmen inom zon A tagits bort. Det är nu upp till 
fullmäktige att besluta om parkeringsavgiften ska följa tekniska nämndens eller 
kommunstyrelsens förslag. I övrigt följer kommunstyrelsens förslag till taxor de 
förslag som nämnderna lagt. 

Ärendet ska hanteras på kommunfullmäktiges möte den 12 december 2022, så att 
taxorna kan börja gälla från den 1 januari 2023. Kommunstyrelsens beslut gällande 
underlaget är därför så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
 
 
På kommunstyrelsens vägnar 

 
 
Peter Book 
Kommunstyrelsens ordförande 
Enköpings kommun 
 
 
Beslutet tas med stöd av punkt 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.  
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Kommunledningsförvaltningen 
Ann-Sofie Magnusson 
0171-62 51 64 
ann-sofie.magnusson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och 
plan för 2024–2025, investeringsbudget samt taxor och 
avgifter för 2023 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på: 

- Resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning år 2023 

- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023 

- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023 

- Buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor 

- Elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor 

- En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner 
kronor 

2. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Buffert för volymförändring” 

3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning” 

4. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3. 

5. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor  

6. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023 

7. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
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8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

12. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till;  

- 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB  
- 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,24 procent för ENA Energi AB 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 25 oktober 2022 att 
revidera ”Tidplanen för styrning och uppföljning 2022” (KS2022/531) ytterligare en 
gång där kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–
2025 flyttas till den 12 december 2022. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om 
årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461). 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet 
den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.  

Kommunallagen, 11 kap.  11 §, föreskriver att ”Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. 
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Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.” 

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad 2023 och fastställs till 21:34 kronor vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen lämnar ingen bedömning i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser är beaktade. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Protokollsutdrag 2022-10-25, § 195, KS2022/531 
 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom 
Alla nämnder, för kännedom 
Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom 
AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom 
ENA Energi AB, för kännedom 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom 
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Politiskt förord – stärkt Enköping möter turbulent 2023 

 
Enköpings kommun går stärkt in i ett nytt år. Liksom resten av Sveriges kommuner lämnar vi ett 
ekonomiskt framgångsrikt 2022 bakom oss, och möter ett betydligt tuffare 2023.  
 
Osäkerheten kring extrema energipriser, höjda räntor, hög inflation och extra pensionskostnader i 
kombination med lägre skatteintäkter kommer att innebära stora påfrestningar. Det gäller såväl för 
kommunens verksamheter som för våra medborgare, företag och organisationer. Uppgiften blir att 
i möjligaste mån parera och mildra de negativa effekterna under 2023. Vi behöver bli ännu bättre 
rustade för kommande utmaningar, samtidigt som vi skapar utrymme för verksamhetsutveckling. 
 
Näringslivet i Enköping visar goda resultat, våra skolelever presterar allt bättre och kommunen ökar 
tempot i klimatarbetet. Men bra kan bli bättre. År 2023 är det fjärde och sista året i 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020–2023. Det är dags att uppnå periodens uppsatta 
mål, med några särskilt utpekade fokusområden.  
 
Gymnasie- och förskolan prioriteras under 2023. Därför sker en omfördelning av kommunens 
resurser till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, även om det sker i ett knapert 
budgetutrymme. Den årliga digitaliseringssatsningen står kvar, med ökat fokus på 
verksamhetsutveckling. Att nå målen om delaktighet och demokrati är högprioriterat. Kommunen 
kommer att arbeta ännu tydligare med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som ett 
övergripande paraply under 2023.   
 
Utvecklingen av kriget i Ukraina och ny befolkningsstatistik som pekar på en minskad ökningstakt 
för Enköpings kommun, är ytterligare osäkerhetsfaktorer i planeringen.  
 
År 2023 kommer att bli ett speciellt år. Med gemensamma krafter kan vi vända utmaningarna till 
möjligheter, som tar oss stärkta in i ett förhoppningsvis ljusare 2024.  
 
 
 
Peter Book (M)  Anders Wikman (NE)  Ulrika Ornbrant (C) 
Ordförande    Förste vice ordförande   Gruppledare 
kommunstyrelsen  kommunstyrelsen  
 
 
 
Per Elfving (KD)  Kenta Hällbom (MP)  Svante Forslund (L) 
Gruppledare  Gruppledare  Gruppledare 
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Måluppfyllelse och 
verksamhetsutveckling 

År 2023 är sista året i fullmäktiges beslutade 
långsiktiga plan för 2020–2023. Fokus ökar 
därför på att nå planens målsättningar i 
kommunens sex övergripande uppgifter: 
Delaktighet och demokrati, Livslångt lärande, 
Självständigt liv, Gemenskap och upplevelser, 
Hållbar livsmiljö samt Näringsliv och 
arbetsmarknad. 

Samtidigt är de ekonomiska 
förutsättningarna mer ansträngda än på 
länge under 2023, vilket begränsar 
möjligheterna till nysatsningar. Utmaningen 
blir att behålla kvaliteten i kommunens fina 
verksamheter, samtidigt som vi effektiviserar 
arbetssätt och samarbeten för att under året 
skapa utrymme för ny utveckling. Vägen 
framåt går via tydliga fullmäktigeuppdrag om 
verksamhetsutveckling. 

Fokus på måluppfyllelse 2023 

De 20 prioriterade målen (se bilaga 1) i 
fullmäktiges plan för 2020–2023 är på väg att 
uppnås i varierande grad. Utifrån 2022 års 
delårsrapport och politiska prioriteringar 
kommer nämnderna i respektive årsplan för 
2023 att ha extra fokus på följande mål. 

Delaktighet och demokrati 

Kommunens utveckling är helt beroende av 
medborgarnas delaktighet och förtroende för 
kommunen. Fullmäktiges måluppfyllelse och 
andra undersökningar visar att uppgiften ska 
ha högsta prioritet (mål 1–3). 

Nämnderna kommer under året att delta 
aktivt i arbetet med att utveckla och 
medverka i de nya medborgarberedningarna 
för ungdomsfrågor och med geografisk 
indelning. Beredningarna ska tillsättas under 
fullmäktige, enligt beslut i juni 2022. 

Nämnderna ska utöver det fokusera på fler 
sätt att: 

 få fler medborgare att vara delaktiga i 
kommunens utveckling, 

 främja insynen i den demokratiska 
processen, 

 hitta nya sätt att informera om 
verksamhet och politiska beslut, liksom 
att kommunicera goda exempel som 
stärker Enköpings varumärke, 

 göra organisationen mer tillgänglig för 
invånarna 

Livslångt lärande 

Inom området livslångt lärande läggs 
grunden för framtiden där genomförd 
utbildning är en stark skyddsfaktor mot att 
hamna i utanförskap. Enköping har historiskt 
kännetecknats av att det fanns jobb, även för 
den som inte avslutade skolan. Det moderna 
samhället ställer dock allt högre krav på 
genomförd utbildning. 

Särskilt fokus inom livslångt lärande kommer 
därför vara på att alla elever fullföljer 
gymnasieskolan med examen (mål 5). 

För att fortsätta den positiva utvecklingen av 
andelen elever som tar examen, samt att 
arbeta vidare med den översyn som sker av 
verksamheten genom gymnasieutredningen, 
behöver gymnasiet prioriteras i 2023 års 
budgetfördelning. 

En annan verksamhet som vi behöver värna 
om är förskolan, där statsbidragen för 
minskade barngrupper upphör. Det är viktigt 
att de enheter som får högre 
arbetsbelastning får rätt resurser. Det för att 
uppdraget om att verka för att alla barn ska 
klara sin skolgång i en trygg miljö kan 
fullföljas.  

Självständigt liv 

Fler arbetssökande i Enköping behöver 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning (mål 10). Kommunen kan 
hjälpa till genom att utveckla samarbetet 
med arbetsförmedlingen, samt att bättre 
nyttja de statliga bidragsystemen. 
Kommunens förvaltningar ska föregå med 
gott exempel genom att ta emot praktikanter 
och nystartsjobb. Kommunen ska också 
utveckla det interna samarbetet för att få 
bättre effekt av arbetsmarknadsinsatserna. 

Gemenskap och upplevelse 

Enköpings kommun har ett rikt kultur- och 
fritidsliv. Det är viktigt för Enköpings 
attraktionskraft att ha ett gott samarbete 
med civilsamhället. Det för att stärka 
kommunen som en plats att bo och verka i 
samt att besöka. 

Särskilt fokus kommer vara att fortsätta 
processen med dialog och kommunikation 
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mellan kommunen och civilsamhället (mål 
13).  

Önskemålet om en badramp i Sommarro ska 
tillgodoses. Arbetet med Föreningarnas hus 
är prioriterat. 

Hållbar livsmiljö  

Goda livsmiljöer är en förutsättning för att 
Enköping ska vara en attraktiv kommun. 
Fokus behöver därför vara på att öka hur vi 
tar tillvara landsbygdens och Mälarens 
resurser och möjligheter. Kransorternas och 
landsbygdens utveckling omhändertas bland 
annat i de fullmäktigeberedningar som 
nämns under Delaktighet och demokrati. 
Landsbygds- och näringslivsprogrammen ska 
nu konkretiseras och förverkligas med effekt 
och resultat i centrum (mål 17–18). 

Kommunen ekologiska hållbarhetsarbete 
behöver samordnas bättre mellan 
nämnderna. Konkreta resultat kan också 
kommuniceras tydligare. De 
utvecklingsprojekt inom miljö- och 
klimatområdet som Enköping deltar i, 
exempelvis Viable Cities och Klimatneutrala 
Enköping 2030, behöver arbetas in i ordinarie 
verksamhetsutveckling för större delaktighet 
och kännedom. 

Detsamma gäller övergripande strategiska 
miljöarbeten och miljöplaner, som 
vattenvårdsarbetet. Det ska genomsyra hela 
organisationen och all planering. Kommunen 
behöver även växla upp tempot generellt 
inom klimatarbetet, exempelvis inom arbetet 
med trafikstrategin. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Enköpings näringsliv går generellt sett 
mycket bra. I ett växande Enköping ökar 
också förväntningarna på att Enköping ska 
vara en attraktiv kommun för företag och 
organisationer. Mål 19, med just den 
innebörden, behöver därför prioriteras. 

Det viktigt att inse att företag och 
organisationer har kundliknande 
förväntningar på vår kommun. Strävan ska 
alltid vara att överträffa förväntningarna. Med 
fokus på tillgänglighet, bemötande och 
leverans kan skillnader mellan resultat i olika 
nöjdhetsundersökningar jämnas ut på en 
högre nivå än i dag. 

Fokus på tydliga uppdrag 2023 

För att göra den politiska viljan möjlig 
verksamhetsåret 2023 ger 
kommunfullmäktige ett antal riktade, 
övergripande uppdrag till kommunstyrelsen. 

Frigör resurser för verksamhetsutveckling 

Sveriges kommuner ställs inför allt svårare 
ekonomiska utmaningar, samtidigt som 
förväntningar och krav ökar. Enköping är 
inget undantag. För att finansiera 
kommunens välfärdsuppdrag och utveckling 
behöver både arbetssätt och verksamheter 
effektiviseras och omprövas. Effekterna av 
det ska i minsta möjliga mån påverka dem 
som kommunen är till för, annat än i positiv 
riktning.  

Uppdrag 

Gör en verksamhetsöversyn på övergripande 
nivå. Föreslå samordning, effektivisering och 
verksamhetsutveckling. Effektiviseringen ska 
ge vinster som motsvarar det belopp som 
finns under centrala poster motsvarande 55,4 
miljoner kronor. Vid behov fattas politiska 
beslut i respektive nämnd. Arbetet ska i ett 
första skede ge underlag för beslut om en 
ändringsbudget på 
fullmäktigesammanträdet senast i juni 2023. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
budget är undantagen för ytterligare 
effektivisering 2023.  

Minska kommunens energibehov  

Energisituationen i Sverige är kraftigt 
ansträngd. Höga priser på el och risk för 
elbrist under vissa timmar i vinter gör att 
kommunen behöver minska användningen 
av alla energislag, inte minst 
elanvändningen. I kommunens budget finns 
ett belopp avsatt för kommunens 
elkostnader under centrala poster 
motsvarande 51,5 miljoner kronor. Den 
fördelas vid behov ut till nämnderna när 
kostnadsläget har klarlagts. 

Uppdrag 

Utred och vidta energibesparingsåtgärder för 
att hålla tillbaka verksamheternas ökande 
energikostnader för el, värme och drivmedel. 
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Öka tempot i digital 

verksamhetsutveckling 

Digitalisering, nya arbetssätt och ökat 
samarbete utifrån ett koncernperspektiv 
minskar rutinmässig handpåläggning. Det 
frigör också resurser för medarbetarnas 
kreativa lösningar. Smartare arbetssätt ökar 
fokus på lärande och görande. 

Uppdrag 

Fullfölj det politiskt prioriterade 
digitaliseringsarbetet utifrån den fjärde årliga 
ekonomiska budgetsatsningen, med ökat 
fokus på verksamhetsutveckling. Nyttan av 
satsningar ska kunna utvärderas. 

Tydliggör ”En kommun – En koncern” 

Genom att skapa en struktur för ”En kommun 
– En koncern” har våra medarbetare lättare 
att se helheten. De kan då se hur koncernen 
tillsammans kan nå och verkställa mål med 
en ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Strukturen gör också att 
kommunen använder totala resurser så 
effektivt som möjligt, för att nå bästa möjliga 
resultat. 

Uppdrag 

Stärk och gör kommunkoncernens 
ledningsstruktur tydlig, så att strukturen 
innehåller alla ingående koncerndelar. 
Säkerställ exempelvis att alla nämnder 
planerar och följer upp utifrån enhetliga 
direktiv, samtidigt som inte mer underlag än 
nödvändigt produceras. Bolagens 
verksamheter ska med en tydligare 
ägarstyrning ingå i kommunens 
verksamheter och vara delaktiga i att lösa 
kommunens uppgifter. 

Samordna och utveckla 

samhällsbyggnadsprocessen 

Kommunens samhällsbyggnadsprocess 
behöver samordnas och utvecklas för att 
effektivare möta omvärldens förväntningar 
och kommunens egna behov. Styrning, 
ledning och samverkan mellan tekniska 
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen vidareutvecklas, 
exempelvis inom kommunens strategiska 
planarbete. 

 

 

Uppdrag 

Inför prioriterade slutsatser i det pågående 
arbetet för en utvecklad samhällsbyggnads-
process. Affärsmässighet ska vara en 
hörnsten i den utvecklingen. Trappa upp 
arbetet med Årets stadskärna 2025. 

Bedöm hur nya befolkningsprognoser 

påverkar investeringsbehovet 

Den senaste befolkningsstatistiken för 
Enköpings kommun visar att ökningstakten 
mattats av betydligt, främst under den andra 
halvan av 2022. Om prognosen för 
befolkningsökningen behöver skrivas ned 
påverkas kommunens investeringsbehov. 

Uppdrag 

Se över behovet av omprioritering i 
investeringsbudgeten. Se också över hur 
förflyttning i tid av planerade projekt 
påverkar kommunens driftsbudget. 

Brott i välfärden 

Välfärdsbrottslighet är demokratihotande. 
Att otillbörligen utnyttja välfärdsystemen för 
egen vinning undergräver trovärdigheten i 
systemet. Det riskerar förtroendet för det 
offentliga och dränerar systemet ekonomiskt.  

Uppdrag 

Vi ska samordna oss i koncernen för att 
samordna och förebygga brott mot 
välfärden. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2023 

Samhällsekonomisk utveckling 

Av allt att döma kommer Sverige att gå in i en 
lågkonjunktur under 2023. Det kommer att 
påverka kommunens ekonomi med lägre 
intäkter och ett högre kostnadsläge jämfört 
med 2022. Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) skatteunderlagsprognos vilar på en 
prognos och ett medelfristigt scenario fram 
till 2025 där svensk ekonomi når 
normalkonjunktur mot slutet av perioden 
(cirkulär 22:37).  

Utfallen för svensk inflation har under senare 
del av 2022 varit oväntad höga. Samtidigt har 
det varit en mycket brant ränteuppgång 
under samma period, huvudsakligen drivet 
av centralbankernas höjda styrräntor.   
SKR:s prognos visar att svensk BNP faller 
under 2023. Det gör att återhämtningen efter 
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pandemin för arbetsmarknaden bryts. 
Antalet sysselsatta bedöms minska och 
arbetslösheten beräknas öka till knappt 8,5 
procent 2023–2024. SKR räknar med att BNP- 
och timtillväxten repar sig under 2024, men 
att konjunkturen stärks mer påtagligt först 
2025.  

Den svaga konjunkturutvecklingen antas för 
med sig sjunkande räntor redan 2023. Trots 
det kommer ränteläget ligga på en betydligt 
högre nivå jämfört med de senaste åren. På 
samma sätt kommer konsumentpriserna 
totalt sett heller inte falla tillbaka. Trots att 
SKR räknar med att inflationen sjunker snabbt 
under 2023 bedöms högre priser på många 
varor och tjänster bli bestående.  

En hög nominell tillväxt för det kommunala 
skatteunderlaget 2022–2025 försvagas av 
stora prisuppgångar, därför blir ökningen 
realt sett svag under perioden. Under 2023 
sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala 
termer.  

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 

Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget  

SKR bedömer att skatteunderlaget växer i 
nominella termer med 4,5 eller 4,4 procent i 
genomsnitt per år under perioden 2022–
2025. Den genomsnittliga ökningen över de 
senaste 10 åren (perioden 2012–2021) är 
drygt 3,9 procent för den faktiska och 4,2 
procent för den underliggande utvecklingen. 

Under 2022 beräknas lönesumman öka med 
5,9 procent och 3,2 procent 2023. Att 
ökningen 2023 inte är svagare beror på att 
företag väljer att behålla personal i branscher 
där arbetskraftsbristen är stor.  

En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå 
under hela prognosen är de höjda 
garantipensionerna. Detta sker dels genom 
beslutet att höja pensionsnivån från augusti 
2022 och dels genom en hög inflation 2022 
och 2023. Den höga inflationen resulterar i 
stora uppgångar för prisbasbeloppen 2023 
och 2024 vilket höjer garantipensionerna. 

Skatteunderlagets underliggande 
ökningstakt 2022 blir högre än den faktiska. 
För 2023 bedöms det bli tvärtom.  

Real urholkning av skatteunderlaget  

Skatteunderlaget i reala termer beräknas 
växa med 0,9 procent per år 2022–2025, de 
senaste 10 åren har genomsnittet legat på 1,8 
procent. År 2023 faller till och med 
köpkraften med 2,7 procent; intäkterna 
beräknas realt sett bli kraftigt lägre än 
föregående år. Detta tapp beräknas vara 
bestående och kommer kräva minskade 
utgifter framöver om inte statsbidragen höjs. 

Den höga prisuppgången i kommunsektorn 
beror dels på högre insatspriser och dels på 
ökade pensionskostnader. 
Pensionskostnadens ökning har två 
förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är 
något dyrare än tidigare avtal. Ökningen 
beror även på en ny värdering av sektorns 
pensionsskuld. De förmånsbestämda 
avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att 
pensionsskulden växer när prisbasbeloppet 
höjs. För Enköpings kommun beräknas 
pensionskostnaderna öka med 72 miljoner 
kronor 2023 jämfört med 2022. 

Demografi och kompetensförsörjning  

Den senaste prognosen från Statistiska 
centralbyrån (SCB) visar en väsentligt lägre 
befolkningstillväxt i Sverige än i tidigare 
prognoser. Det gäller framför allt grupperna 
barn och unga som nu beräknas minska och 
befolkningen i arbetsför ålder som ökar 
långsamt. Den grupp som ökar snabbast de 
närmaste 10 åren, även i antal räknat, är 
personer över 80 år. 

De kommande åren är bristen på arbetskraft 
en av de största utmaningarna för såväl 
kommuner och regioner som hela 
näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de 
största behovsökningarna inom 
äldreomsorgen kommande år. Det beror på 
att den stora gruppen 40-talister efterhand 
blir 80 år, och att behovet av vård och 
omsorg ökar i takt med stigande ålder. 

Utöver bristen på arbetskraft blir det 
framöver ännu svårare att hitta personal med 
rätt utbildning och kompetens. För att säkra 
att alla invånare kan fortsätta ta del av en god 
välfärd behöver nya arbetssätt och metoder 
utvecklas.  
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Enköping  

Takten av befolkningsökningen för riket har 
ökat från 0,5 procent 2020 till 0,7 procent 
2021. Befolkningen i Sverige ökar dels för att 
det föds fler än det dör, men i än högre 
utsträckning eftersom fler invandrar än 
utvandrar. År 2021 steg ökningstakten i 
Uppsala län i något större omfattning än i 
Stockholms län. Enköpings kommun gick år 
2021 mot strömmen och växte med 2,7 
procent eller 1 249 invånare. Det var Sveriges 
fjärde snabbaste ökningstakt. Det var klart 
snabbare än i Uppsala län som helhet och 
snabbare än beräknat i kommunens 
prognoser. 

Under 2022 har befolkningsökningen för 
Enköpings kommun minskat påtagligt. Vid 
början av 2022 var befolkningen i Enköping 
47 489 invånare och beräknas till 47 878 
invånare vid årets slut. Det motsvarar en 
ökning på 389 invånare eller 0,8 procent. Det 
är en betydligt lägre ökning jämfört med åren 
2014–2021, då ökningen uppgick till mellan 
1,2–2,7 procent. I slutet av 2025 bedöms 
antalet invånare i Enköpings kommun vara 
cirka 49 350, vilket ger en årlig ökning på 
mellan 400–600 invånare per år de 
kommande åren. Befolkningstillväxten under 
januari–oktober 2022 uppgick till 294 
invånare vilket är 786 färre jämfört med 
samma tid 2021.  

I diagrammet nedan presenteras 
befolkningsutvecklingen i Enköpings 
kommun 2017–2022.  

Diagram: Befolkningsutveckling i Enköpings 
kommun 2017–2022 

 
Intäkterna från skatter, bidrag och utjämning 
är kommunens huvudsakliga inkomst. 
Intäktsramen baseras på kommunens 
befolkningsmängd den 1 november året 
innan det aktuella budgetåret. Intäktsramen 

för budget 2023 bygger på ett antagande om 
att Enköpings invånarantal uppgår till 47 800 
invånare 1 november 2022.  

En lägre befolkningsökning än beräknat ger 
lägre intäkter av skatter och bidrag, vilket 
påverkar den kommunala koncernen. 
Resultatnivån blir särskilt drabbad om 
kostnader budgeteras utifrån ett antagande 
om högre intäktsnivå som sedan inte 
förverkligas, med neddragningar som följd. 
Vid ett antagande om att befolknings-
ökningen är 100 personer färre än beräknat 
uppskattas intäkterna minska med cirka 5 
miljoner kronor i normala fall. Kommuner 
som ihålligt växer snabbt får extra strukturellt 
stöd för att hantera tillväxten. För Enköpings 
kommun innebär det att intäkterna minskar 
med totalt cirka 10 miljoner kronor, då den 
extra ersättningen minskar med lika mycket.  

Enköpings kommuns prognos pekar på en 
befolkningsmängd på ungefär 54 150 
invånare år 2032 och SCB:s prognos pekar på 
ungefär 53 250 invånare år 2032. Detta pekar 
på att Enköpings kommuns 
befolkningsprognos har en något högre 
tillväxttakt jämfört med SCB:s prognos.  Ur ett 
demografiskt perspektiv står de över 80 år för 
den största procentuella ökningen.  

Finansiella mål 

Ett högre resultatmål skapar en högre 
självfinansieringsgrad (hur stor andel av 
investeringarna som finansieras med egna 
medel). Det i sin tur minskar kommunens 
skuldsättningstakt och skyddar därmed 
soliditeten. Soliditet visar hur stor andel av 
organisationens tillgångar som består av 
eget kapital och är på så vis ett mått på 
finansiell styrka. Högre soliditet betyder lägre 
skuldsättning och därmed ett större 
finansiellt handlingsutrymme för framtida 
åtaganden. Formeln för att räkna fram 
soliditet är någorlunda enkel men 
perspektivet, och därmed komplexiteten, kan 
variera, i form av om det är kommunen eller 
kommunkoncernen som betraktas.  

I tabellen nedan syns soliditeten för 2021, 
inklusive pensionsförpliktelser, fördelat på 
kommun och kommunkoncern tillsammans 
med Enköpings jämförelsekommuner. Den 
finansiella styrkan kan se väldigt olika ut 
beroende på vilket perspektiv som betraktas. 
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Tabell: Soliditet inklusive pensionsåtagande 
2021 för Enköpings kommun i jämförelse med 
sex kommuner 
Soliditet inkl 
pensionsåtag. 
2021 (%) Kommun 

Kommun-
koncern 

Enköping 28 19 
Håbo 25 22 
Knivsta 49 24 
Strängnäs 17 23 
Upplands Väsby 32 37 
Uppsala 26 27 
Österåker 30 17 

 

Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska 
kommuner och regioner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer. Det innebär att 
verksamheten ska bedrivas med en god 
ekonomisk hushållning oavsett val av 
struktur i bolagsform eller förvaltningsform. 
Tydliga definitioner i bolagens ägardirektiv är 
en viktig del i att sätta mål samt bedöma god 
ekonomisk hushållning på koncernnivå.  

Enköping kommuns resultat, inklusive 
exploateringsvinster och gatukostnads-
ersättningar, blev betydligt högre 2021 
jämfört med åren sedan 2017. Det höga 
resultatet för 2021 är inte unikt för Enköping. 
För andra året i rad redovisade kommun-
sektorn ett starkt resultat, som uppgick till 52 
miljarder kronor för 2021. Överskottet 
berodde huvudsakligen på ökade skatte-
intäkter, tillfälliga pandemirelaterade tillskott 
och minskad efterfrågan på välfärdstjänster.  

Diagram: Årets resultat 2018–2021 för 
Enköpings kommun i jämförelse med sex 
kommuner 

 
Effekten av det högre resultatet blev en 
högre självfinansieringsgrad och därmed en 
förbättrad soliditet. Soliditeten på kommunal 

nivå var 28,2 procent och 19,3 procent för 
kommunkoncernen.  

Ett annat sätt att betrakta utvecklingen av 
finansiell styrka och risk är att följa 
skuldsättning per invånare. Detta nyckeltal 
använder kommunsektorns största långivare, 
Kommuninvest, vid bedömning av risk- och 
räntenivåer. En kommunkoncern vars 
låneskuld närmar sig 100 tusen kronor per 
invånare, innebär att bli en av de mest 
skuldsatta kommunkoncernerna per invånare 
i landet. 

Diagram: Enköpings kommunkoncernens 
låneskuld per invånare 2017–2022 

 
Låneskulden för Enköpings kommunkoncern 
fortsätter att öka i takt med att nya 
investeringar behöver finansieras, trots de 
senaste årens överskott. Sedan årsskiftet 
2021/2022 har låneskulden ökat med 200 
miljoner kronor och uppgick i augusti till 
totalt 4 102 miljoner kronor, vilket motsvarar 
86 tusen kronor per invånare. Det är AB 
Enköpings hyresbostäder och Enköpings 
kommun som har den största delen av 
låneskulden. Mellan 2017–2022 har 
låneskulden ökat med 1 479 miljoner kronor 
(+56 procent) eller cirka 295 miljoner kronor 
per år, vilket motsvarar ungefär 5 tusen 
kronor per invånare och år. En årlig ökad 
skuldsättning på 500 miljoner kronor skulle 
innebära en ökning på ungefär 11 tusen 
kronor per invånare i årstakt. Vid en sådan 
ökningstakt skulle det för Enköpings del 
innebära en skuldsättning på över 100 tusen 
kronor per invånare för kommunkoncernen 
inom ett par år.  

Investeringsvolym och resultatnivå påverkar 
skuldutvecklingen och därmed också det 
finansiella handlingsutrymmet. En annan del i 
investeringsfrågan är alternativkostnaden för 
de ränte- och driftskostnader det ger i 
budgeten. Ekonomi betyder hushållning med 
begränsade resurser i ett tillstånd av 
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knapphet. Detta innebär att de resurser som 
går åt till investeringen per automatik inte 
går till något annat eftersom budgetramen, 
per definition, är begränsad. Den 
värdeskapande investeringen tillför per 
kostnadskrona kan jämföras med det 
potentiella värdeskapandet som hade 
inträffat om samma medel istället skulle ha 
fördelats till en annan del av verksamheten.  

Ett annat perspektiv, på kommunal nivå, är 
nyckeltalet nettokostnadsavvikelse. Det visar 
på skillnaden mellan kommunens 
nettokostnader för sin huvudverksamhet och 
dess förväntade kostnader utifrån 
kostnadsutjämningssystemet. För 2021 hade 
kommunens kärnverksamheter 3,9 procent 
lägre kostnader än förväntat. Det är en positiv 
förflyttning jämfört med 2020 då 
motsvarande siffra var 2,8 procent lägre 
kostnader än förväntat. Om kommunen 
skulle närma sig tio procent lägre kostnader 
skulle det garantera högre resultatnivåer. Då 
skulle stora delar av tillväxten kunna 
finansieras med egna medel. 

Modell för att fördela resurser  

Sedan några år används en modell för 
resursfördelning, för att beräkna ett 
utgångsläge för fördelning av budgetramar 
till nämnderna. I modellen tas det hänsyn till 
befolkningsförändringar i olika åldersgrupper 
enligt den senaste befolkningsprognosen, 
strukturella förändringar samt omräkning av 
pris och lön. Hänsyn tas även till förändringar 
av andra volymmått i dialog med 
tjänstepersoner i förvaltningarna. Tre 
omräkningsfaktorer används i modellen och 
fördelning mellan uppräkningsfaktorerna är 
enligt följande:  

 Volymökning 4,0 procent 

 Prisuppräkning 3,5 procent 

 Strukturkostnad 2,3 procent 

Förutsättningar för budget 2023 

 Kommunalskatten föreslås vara 
oförändrad 2023 och fastställs till 
21:34 kronor vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 28 
november 2022 

 Internräntan är 1,5 procent för 2023 

 PO-pålägg är 43 procent 2023  

 Från och med 2020 budgeteras inga 
intäkter från realisationsvinster i 
ordinarie drift. 

 Intäktsramen från skatter och bidrag 
baseras på cirkulär 22:37 från SKR 

Budget 2023 med plan för 2024–
2025 

De ekonomiska förutsättningarna har under 
2022 förändrats snabbt och det finns risk för 
att det även kommer att fortsätta under 2023. 
Kostnaderna kan öka eller minska mer än 
beräknat mot bakgrund av exempelvis 
inflationstrycket. Detsamma gäller intäkterna 
där ekonomiskt stöd, exempelvis 
högkostnadsskydd för elpriser, från staten 
kan påverka förutsättningarna.  

Med anledning av det försämrade 
ekonomiska läget för kommunen krävs 
tydliga och kloka anpassningar för en 
långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeten för 
2023 har totalt räknats upp med 259,4 
miljoner kronor efter en effektivisering på 1,0 
procent motsvarande 31,5 miljoner kronor.  

En kommunövergripande effektivisering med 
55,4 miljoner kronor har lagts i posten 
Centrala poster, vilket motsvarar en generell 
neddragning på samtliga nämnder med 1,8 
procent. Med avsikten att undvika en 
generell neddragning ska kommunstyrelsen 
återkomma till kommunfullmäktige senast i 
juni 2023 med ett förslag på hur 
neddragningar kan verkställas, exempelvis 
genom strukturella förändringar. Förslaget 
kan innebära att nämndernas budgetramar 
kommer att revideras. 

För 2023 har 68,7 miljoner kronor avsatts till 
högre elkostnader, då kommunens elavtal 
löper ut vid årsskiftet 2022/2023. I budgeten 
har 17,2 miljoner kronor fördelats till 
nämnderna baserat på tidigare elförbrukning. 
Resterande 51,5 miljoner kronor har lagts i 
posten Centrala poster och kommer att 
fördelas till respektive nämnd om 
elkostnaderna under 2023 överstiger 
nämndernas budget för elkostnader. 

I budgeten för 2023 satsas 10,5 miljoner 
kronor i det fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten och arbetssätt genom 
digitalisering.  

En buffert för volymförändringar införs i 
budgeten med 15 miljoner kronor 2023. 
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Bufferten ska användas till de nämnder där 
budgeten baseras på volymförändringar i 
modellen för resursfördelning. I det fall en 
verksamhet får en ökad volym under 
pågående år kan det kompenseras av 
bufferten. Kompensationen från bufferten 
motsvaras av det budgeterade styckpriset 
per volymenhet. Bufferten fördelas efter 
beslut i kommunstyrelsen och kan inte 
överskridas. Om en verksamhet får lägre 
kostnader på grund av minskad volym, ska 
verksamheten visa motsvarande överskott. 

Finansiella mål 2023 för skattefinansierad 

verksamhet 

 Resultatet ska inte understiga  
0,5 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag år 2023 

 Soliditeten ska inte understiga  
25 procent år 2023 

 Självfinansieringsgraden ska inte 
understiga 38 procent 2023 

I bokslutet för 2021 var soliditeten 28 procent 
och självfinansieringsgraden 66 procent. 

Nivån på de finansiella målen för 2023 gör att 
de finansiella målen för 2020–2023 uppnås.  

Beslutade finansiella mål 2020–2023 för 

kommunen 

 Resultatet ska inte understiga  
2 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag för perioden  
2020–2023 

 Soliditeten ska inte understiga  
20 procent för perioden 2020–2023 

 Självfinansieringsgraden ska vara 
inom intervallet 50–100 procent för 
perioden 2020–2023 

Plan 2024–2025 för kommunen 

 Resultatet uppgår till 3,4 procent år 
2024 och 3,5 procent år 2025 av 
skatteintäkter och generella bidrag 

 Soliditeten uppgår till 27 procent år 
2024 och 27 procent år 2025 

 Självfinansieringsgraden uppgår till 
42 procent år 2024 och 50 procent år 
2025 
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Driftbudget med nämndernas budgetramar 

Budget 2023 med plan för 2024–2025      
Belopp anges i miljoner kronor Bokslut Delår* Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 
Kommunfullmäktige och revision -8,2 -8,9 -13,1 -13,3 -13,6 
Kommunstyrelse -165,5 -169,5 -176,7 -177,8 -182,5 
Räddningstjänst, medlemsbidrag -42,5 -44,4 -46,8 -47,7 -48,7 
Överförmyndarverksamhet i gemensam 
nämnd -4,2 -4,6 -4,8 -4,9 -5,0 
           
Miljö- och byggnadsnämnd -17,8 -18,1 -24,9 -24,5 -25,1 
Socialnämnd -226,5 -263,2 -276,4 -279,7 -288,0 
Teknisk nämnd** -112,9 -162,1 -148,1 -162,4 -189,3 
Upplevelsenämnd -159,9 -151,8 -164,3 -166,9 -183,5 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -1 217,6 -1 283,1 -1 349,2 -1 397,1 -1 455,7 
Valnämnd -0,2 -0,9 -0,3 -1,0 -1,0 
Vård- och omsorgsnämnd -848,8 -930,4 -967,7 -987,6 -1 009,9 
Skattefinansierad verksamhet -2 804,1 -3 037,0 -3 172,4 -3 262,9 -3 402,3 
VA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taxefinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa styrelser och nämnder -2 804,1 -3 037,0 -3 172,4 -3 262,9 -3 402,3 
Centrala poster 9,1 33,9 8,8 82,7 141,2 
Reserv till förfogande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader -2 795,0 -3 003,1 -3 163,6 -3 180,3 -3 261,1 
Skatteintäkter 2228,5 2 381,4 2 483,9 2 588,6 2 695,4 
Generella statsbidrag 714,6 773,2 740,6 776,6 779,5 
Finansiella poster 3,1 -4,1 -44,8 -71,8 -92,1 
Årets resultat 151,1 147,4 16,2 113,2 121,7 

* Prognosen för 2022 i delårsrapporten 
** I tekniska nämndens prognos 2022 ingår engångskostnader motsvarande 28,7 miljoner kronor. Exklusive 
engångskostnader är den faktiska ökningen 14,7 miljoner kronor för budgeten 2023  
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Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och nyckeltal  

Resultaträkning Bokslut Delår* Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens nettokostnader -2 795,0 -3 001,1 -3 148,6 -3 165,3 -3 246,1 

Skatteintäkter 2 228,5 2 381,4 2 483,9 2 588,6 2 695,4 

Generella statsbidrag 714,6 773,2 740,6 776,6 779,5 

Finansiella intäkter 12,6 15,5 19,4 20,0 22,2 

Finansiella kostnader -9,6 -19,6 -64,1 -91,8 -114,3 

Reserv till förfogande - -2,0 - - - 

Buffert för volymförändringar - - -15,0 -15,0 -15,0 

Resultatmål 151,1 147,4 16,2 113,2 121,7 

      
Förändring av 
verksamhetens 
nettokostnader     
i miljoner kronor  -206,1 -147,5 -16,7 -80,8 

i procent  7,4% 4,9% 0,5% 2,6% 
Förändring av 
skatter och 
generella bidrag     

 

i miljoner kronor  211,5 69,9 140,7 109,8 

i procent  7,2% 2,2% 4,4% 3,3% 

Förändring av finansnetto      
i miljoner kronor  -7,1 -40,7 -27,0 -20,4 

 
* Prognosen för 2022 i delårsrapporten 
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Balansräkning 

  Bokslut Delår Budget Plan Plan 

Tillgångar 2021 2022 2023 2024 2025 

Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 

Materiella anläggningstillgångar 3 769 4 207 4 546 5 119 5 593 

Finansiella anläggningstillgångar 295 295 295 295 295 

Summa anläggningstillgångar 4 064 4 503 4 841 5 415 5 888 

Övriga omsättningstillgångar 456 456 456 456 456 

Likvida medel/kortfristiga placeringar 13 13 13 13 13 

Summa omsättningstillgångar 470 470 470 470 470 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 557 4 995 5 334 5 907 6 381 
            

Bidrag till statlig infrastruktur 23 23 23 23 23 
            

Summa eget kapital 1 939 2 086 2 102 2 215 2 337 

 - varav årets resultat 151 147 16 113 122 

Avsättning pensionsskuld inklusive löneskatt 262 258 312 343 364 

Övriga avsättningar 69 69 69 69 69 

Summa avsättningar 331 327 381 412 433 

            

Långfristiga skulder 1 597 1 892 2 160 2 589 2 920 

Summa långfristiga skulder 1 597 1 892 2 160 2 589 2 920 

Övriga kortfristiga skulder 691 691 691 691 691 

Summa skulder 691 691 691 691 691 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 4 557 4 995 5 334 5 907 6 381 

 

Kassaflödesanalys 

 Bokslut Delår Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat 151 147 16 113 122 

Justering för avskrivningar  177 178 185 219 237 

Justering för förändring avsättning till pension 36 -4 54 31 21 
Justering för övriga icke kassapåverkande 
poster 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 364 322 255 363 380 

Investering i materiella anläggningstillgångar -493 -617 -524 -793 -711 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -493 -617 -524 -793 -711 

Förändring i långfristiga skulder, netto 129 295 268 430 331 

Amortering 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 129 295 268 430 331 

Årets kassaflöde  0 0 0 0 0 
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Resultatutjämningsreserv  

Enköpings kommun har avsatt 30 miljoner 
kronor i en resultatutjämningsreserv. 
Reserven är avsedd att jämna ut normala 
svängningar i intäkterna över 
konjunkturcyklerna. Syftet är att täcka 
sviktande skatteunderlag vid befarad eller 
konstaterad konjunkturnedgång. Riktvärdet 
för när det är tillåtet att använda pengar ur 
reserven är när den årliga tillväxten i det 
underliggande skatteunderlaget i riket är 
lägre än den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren. En ytterligare förutsättning 
är att pengar från resultatutjämningsreserven 
ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Investeringsplan 2023–2027 

Investeringsplanen består av ett budgetår 
och fyra planår. Kommunfullmäktiges beslut 
om årsplan 2023 innebär att de investerings-
poster som kallas samlingsposter är 
beslutade för budgetåret. Övriga så kallade 
enskilda projekt inom skatte- och 
taxefinansierad verksamhet följer en 
beredningsprocess. Där ska ett enskilt 
genomförandebeslut tas för respektive 
projekt innan de kan verkställas. Planåren 
revideras i de årliga budgetprocesserna.  

De senaste åren har investeringsvolymerna 
varit höga och de fortsätter på en hög nivå 
under de kommande fem åren.  

Befolkningstillväxten i Enköping leder till 
nyinvesteringar inom flera investerings-
områden samtidigt: grund- och förskolor, 
bostäder, infrastruktur i gator, vatten- och 
avlopp med nytt vatten- och 
avloppsreningsverk samt vattenreningsverk. 

Förutom nyinvesteringar finns även 
reinvesteringsbehov av befintliga tillgångar.  

Investeringsobjekten som finns i denna 
årsplan kan komma att revideras, då den 
senaste befolkningsprognosen visar på en 
lägre ökningstakt än den prognos som 
nuvarande investeringsplan utgår ifrån. 
Analys och eventuella justeringar kommer 
ske inför kommande årsplan 2024, som 
beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.  

Möjlighet finns att investera med egna 
medel, lån eller genom att investeringen sker 
i privat regi.  

Investeringar  

Investeringsvolymen som finns i denna 
årsplan (2023–2027) kan komma att justeras, 
då den senaste befolkningsprognosen visar 
på en lägre ökningstakt än föregående 
prognos. Analys kommer att ske inför 
kommande årsplan 2024, som beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2023.  

Prioriterade investeringar 2023–2027  

Investeringar kopplade till 
utbildningsverksamheten prioriteras 

Enköpings tillväxt gör att trycket på skolan 
fortfarande är högt. Behov finns av ytterligare 
nya förskolor och grundskolor. Flera nya 
förskolor har byggts de senaste åren och fler 
planeras att färdigställas under planperioden 
2023–2027.  

Nya förskolor 

Nya förskolor som ligger närmast i tiden är 
Ripan i Galgvreten, i Skolsta och i Storskogen 
Bredsand. I Bredsand planeras en ny förskola 
ersätta nuvarande paviljonger. Förskolan 
beräknas vara klar till våren 2025.  

Nya grundskolor  

Nya grundskolor planeras på Lillsidan i västra 
Enköping och i Örsundsbro. I investering av 
Lillsidanskolan inkluderas även sporthall, 
fritidsgård och konstgräsplan. Under år 2026 
beräknas de båda grundskolorna stå klara. I 
tätorten bedöms ytterligare behov av 
grundskoleplatser.  

Gymnasium 

Byggnation av ett nytt gymnasium pågår och 
beräknas klart under 2024. 

Ombyggnad av Joar Blå  

För Kulturhus Joar pågår ett arbete med att ta 
fram en programhandling som inkluderar 
flytt av museum. Programhandlingen 
beräknas vara klar till årsskiftet 2022/2023.  

Nytt kommunhus 

Upphandling av ett nytt kommunhus pågår 
där bland annat miljömässig hållbarhet 
beaktas men även förändrade arbetssätt som 
pandemin resulterat i. Enligt tidplan ska 
hyresavtal tecknas under 2023. 
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Idrott och fritid 

Korsängen är Enköpings största idrottsfält. 
Investering i omklädningsrum beräknas vara 
klart vid årsskiftet 2023/2024. 
Kompletterande speakertorn och läktare 
planeras att upphandlas under 2023. 
Enavallens C-paviljong beräknas vara klar 
under 2024. 

Nytt LSS-boende i Åkersberg 

Ett nytt LSS-boende i Åkersberg pågår och 
beräknas vara klart under 2023 (LSS: Lagen 
om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade). 

Äldreomsorg 

Det finns inget omsorgsboende i 
investeringsplanen för perioden 2023–2027. 
Det bedöms dock finnas ett behov och en 
analys kommer genomföras inför 
nästkommande årsplan.  

Bouleplan Åvallen 

I Örsundsbro planeras bouleplanen på 
Åvallen att återställas under 2023. 

Förutsättningar för en bra kollektivtrafik 

Ett nytt busslinjenät för Enköpings tätort 
började trafikeras i juni 2022. Arbetet 
fortsätter med hållplatser under 2023 och 
hela projektet beräknas vara klart till 
årsskiftet 2023–2024. 

Enskilda projekt under 2023–2027 

Tabell: Visar enskilda projekt som finns med i 
investeringsplanen för 2023–2027.  

Projekt 
Tas i 
bruk 

Bouleplan Åvallen 2023 
Facilitetsbyggnad Hökens IP 
(Romberga) 

2023 

Grundskola Bergvreten kök/matsal 2023 
Grundskola Örsundsbro 
evakuering 

2023 

Maskin/personalutrymme 
Örsundsbro 

2023 

Servicebostad 2023 

Grundskola Korsängsgatan C-huset 2024 

Gruppbostad LSS Åkersberg +1 2024 

Konstgräsplan nyinvestering 2024 

Paviljong Hummelsta 2024 

Utbildningslokal räddningstjänst 2024 

Förskola 3, utökning 2025 

Grundskola 2025 

Grundskola Skolsta ombyggnation  2025 

Kulturhus Joar inklusive bibliotek 2025 
Grundskola Bergvreten 
ombyggnad 

2026 

Grundskola Lillsidan 2026 

Grundskola Örsundsbro  2026 

Lillsidan fritidsgård 2026 

Lillsidan sporthall/gymnastikhall 2026 

Förskola 4, utökning 2027 

Grundskola ny, tätort 2027 

Gruppbostad LSS 2027 

Avloppsreningsverk 2027 

 

Flera av dessa enskilda projekt är under 
utredning eller kommer att utredas under 
perioden. En del av lokalerna kan komma att 
införskaffas genom inhyrning.  

Ekonomiska konsekvenser – 

självfinansieringsgrad 

De totala investeringsutgifterna för hela 
kommunkoncernen är för perioden 2023–
2027 cirka 5,9 miljarder kronor. 
Skattefinansierade investeringar uppgår till 
cirka 2,7 miljarder kronor och 
taxefinansierade investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet uppgår till cirka 2,3 
miljarder kronor. De kommunala bolagens 
investeringar utgör cirka 0,8 miljarder kronor. 
Av bolagen Ena Energi AB och AB Enköpings 
Hyresbostäder är det bostadsbolaget som har 
de största utgifterna.  

Kommunfullmäktiges mål för 2020–2023 är 
att självfinansieringsgraden ska ligga inom 
intervallet 50–100 procent för perioden. 
Målet gäller för kommunens 
skattefinansierade investeringar. Med 
periodens investeringsplan beräknas 
femårssnittet för självfinansieringsgraden till 
50 procent år 2025 (gul heldragen linje).  

Långsiktigt bör målet vara att uppnå 100 
procent och över för att kunna amortera på 
de lån som de höga investeringsnivåerna ger.  

För att höja självfinansieringsgraden finns 
flera alternativ. Exempelvis kan planerade 
egna investeringar ersättas av verksamheter i 
privat regi eller tillgångar säljas så att 
kommunens resultat och likviditet ökar. 
Investeringsnivåerna kan minskas eller 
jämnas ut över tid, det har också en positiv 
påverkan på självfinansieringsgraden. 
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Oavsett om kommunen tar nya lån eller hittar 
andra alternativ för betalning av 
investeringsprojekten behöver 
investeringsnivån anpassas till vad 
kommunen klarar av i ökad driftkostnad. Den 
ökade driftkostnaden ska rymmas inom 
kommunfullmäktiges resultatmål.  

Diagram: Prognos av självfinansieringsgrad 
samt soliditet för skattefinansierade 
investeringar 

 

Staplarna visar den årliga självfinansieringsgraden 
och gul linje ett rullande femårssnitt. Grå linje 
visar utveckling soliditet 

Självfinansieringsgraden för 2023 uppgår till 
38 procent. Denna nivå innebär att 
kommunfullmäktiges mål om 
självfinansieringsgrad på 50–100 procent för 
perioden 2020–2023 kommer att uppfyllas.  

Räntekänslighet 

Efter flera år med låga stabila marknadsräntor 
började räntorna vid årsskiftet 2021/22 stiga 
kraftigt. Under det första halvåret 2022 steg 
3M Stibor från -0,05 till 0,80 procent och den 
femåriga swapräntan ökade med mer är två 
procentenheter. Räntekostnaderna kommer 
under kommande år att påverka kommunens 
resultat i större utsträckning än tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram: Marknadsräntornas utveckling 1 juli 
2021 till 30 juni 2022 (källa: Kommuninvest) 

 

Enköpings kommuns skuldportfölj uppgick i 
augusti till 1 615 miljoner kronor och består 
framförallt av lån med fast ränta. Under 2022 
har inget befintligt lån förfallit för omsättning 
och en nyupplåning gjordes i början av året. 
De stigande marknadsräntorna har därför 
ännu inte haft någon större märkbar effekt på 
kommunens räntekostnader.  

Kommuninvest definierar räntekänslighet 
som den resultatpåverkan som en förändring 
i räntan på låneskulden för med sig.  

Vartefter befintliga lån omsätts kommer 
räntekostnaderna och genomsnittsräntan 
successivt att öka. Kommunens skuldportfölj 
har en genomsnittlig kapitalbindningstid på 
cirka 3 år och under åren 2023–2027 kommer 
cirka 1 500 miljoner kronor av kommunens 
låneskuld att omsättas.  

För att finansiera kommande års 
investeringar är behovet av nyupplåning 
stort. Under åren 2023–2027 beräknas 
kommunens låneskuld att öka med cirka 
3 700 miljoner kronor, varav cirka 1 400 
miljoner kronor avser lån för 
skattefinansierade investeringar.  

Räntekostnaderna för kommunens totala 
låneskuld beräknas att öka under perioden 
med cirka 130 miljoner kronor. Den stora 
kostnadsökningen förklaras framför allt av 
det nya ränteläget och ett stort behov av 
nyupplåning.  
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Ett räntescenario där marknadsräntan ökar 
med ytterligare 1,0 procent skulle leda till att 
räntekostnaderna ökar med cirka 50 miljoner 
kronor under perioden 2023–2027. 

Diagram: Prognos av räntekostnad och 
snittränta för kommunens totala låneskuld 
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Investeringsplan 2023–2027, miljoner kronor 
Skattefinansierad verksamhet  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

Kommunstyrelse  
      

Inventarier, system m m inkl IT SP*) 10,6 8,7 17,4 7,0 7,0 50,7 
        

Miljö- och byggnadsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 1,2 0,0 0,5 1,2 0,0 2,9 
        

Socialnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 
        

Teknisk nämnd        

Fastigheter KS, räddningstjänst  0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Fastigheter TN  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 

Fastigheter UAN  305,9 474,5 375,5 256,0 81,0 1 492,9 

Fastigheter UPN  31,6 102,5 111,6 13,5 1,0 260,2 

Fastigheter VON  2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 

Planerat underhåll SP*) 75,0 55,3 57,5 49,7 43,7 281,2 

Summa fastigheter  415,2 638,5 545,8 320,4 126,9 2 046,9 
        

Gata/park SP*) 72,4 90,9 93,1 88,5 93,0 437,9 

Vattenförvaltning SP*) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Inventarier, system mm SP*) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
        

Summa teknisk nämnd  488,1 729,9 639,4 409,4 220,4 2 487,3 
        

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 7,0 31,0 26,0 25,0 26,0 115,0 
        

Upplevelsenämnd        

Inventarier, system m m/ markanläggn. SP*) 11,7 18,8 23,1 8,5 8,6 70,7 
        

Vård- och omsorgsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 4,6 4,0 4,0 4,0 4,3 20,9 
        

Summa skattefinansierad  
verksamhet 

 523,5 792,6 710,6 455,3 266,3 2 748,4 
        

Taxefinansierad verksamhet  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

Teknisk nämnd  
      

Vatten- och avloppsverksamhet (VA) SP**) 240,3 378,6 366,4 518,1 424,4 1 927,7 

Exploatering VA/omvandlingsområden SP**) 81,0 129,0 85,0 50,0 28,0 373,0 

Summa taxefinansierad verksamhet  321,3 507,6 451,4 568,1 452,4 2 300,7 
        

Summa skatte- och taxefinansierad 
verksamhet 

 844,9 1 300,2 1 162,0 1 023,4 718,7 5 049,1 

        

Kommunala bolag  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

EHB, Enköpings hyresbostäder AB ***) 231,0 186,0 153,0 155,0 145,0 870,0 

ENA Energi AB ***) 35,0 35,0 22,5 16,0 7,0 115,5 

Summa bolag  266,0 221,0 175,5 171,0 152,0 985,5 
        

Totalt kommunkoncern  1 110,9 1 521,2 1 337,5 1 194,4 870,7 6 034,6 
SP*)= samlingspost, SP**)=samlingspost delvis, ***)=indikativ investeringsprognos 
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Lånebehov, borgensramar och  

borgensavgift för bolagen  

De investeringar som kommunen har gjort de 
senaste åren har finansierats med både egna 
medel och lån. I och med att kommunen 
planerar stora investeringar de närmsta åren 
kommer behovet av upplåning att öka. I den 
investeringsplan som tagits fram som 
underlag till budget 2023 uppgår 
investeringsvolymen, för skatte-och 
taxefinansierade investeringar, till 845 
miljoner kronor och totalt cirka 5 050 
miljoner kronor för perioden 2023–2027.  

För att finansiera investeringarna under 2023 
behöver upplåning ske och i förslaget till 
kommunfullmäktige föreslås en upplåning 
med maximalt 650 miljoner kronor. 
Upplåningen avser både skatte- och 
taxefinansierade investeringar.  

AB Enköpings Hyresbostäder har ett 
uppskattat upplåningsbehov under 2023 på 
cirka 140 miljoner kronor. Utifrån bolagets 
nuvarande låneskuld och kommande 
lånebehov, bedöms den tidigare beviljade 
borgensramen om 2 400 miljoner kronor att 
vara tillräcklig och står kvar oförändrad. 

ENA Energi AB planerar fortsätta 
investeringar i sina produktionsanläggningar 
med 100 procent självfinansiering. Den 
tidigare beviljade borgensramen om 150 
miljoner kronor är oförändrad.  

För att finansiera sitt underskott har 
Enköpings kommuns moderbolag AB ett 
lånebehov på 40 miljoner kronor under 2023. 
Borgensramen höjs därmed till 360 miljoner 
kronor. 

Borgensavgifter 

När en kommun ställer ut lån till ett 
koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om 
koncernbolaget lånar själva och kommunen 
tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs 
också att kommunen ska ersättas för detta i 
form av en borgensavgift. Att det behövs en 
avgift eller ett räntepåslag utöver den 
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-
lagstiftning gällande statsstöd. Det är enligt 
lag inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en 
konkurrensfördel genom att subventionera 
deras finansiering. Bolagens villkor för 
finansieringen ska vara marknadsmässig och 
motsvara de villkor bolagen skulle få om de 
varit ett fristående bolag utan kommunalt 

ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 
också Skatteverkets regler för 
internprissättning tas hänsyn till. Påslaget får 
varken vara för högt eller för lågt, då det 
skulle kunna ses som skatteplanering och 
överföring av vinstmedel. 
Internprissättningen av lån, samt beräkning 
av borgensavgift, ska därmed ske på 
marknadsmässiga grunder. Föreslagna nivåer 
är baserade på publikt tillgängliga 
marknadsdata. Det justeras sedan individuellt 
per bolag baserat på dess finansiella status. 
Utifrån det föreslås borgensavgifterna för 
borgensåtaganden, gällande direkt och 
indirekt helägda kommunala bolag, under 
2023 fördelas per bolag enligt nedan: 

 Enköpings kommuns moderbolag AB 
ska vara 0,58 procent 

 AB Enköpings hyresbostäder ska vara 
0,65 procent 

 ENA Energi AB ska vara 0,24 procent 
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Bilaga 1: De 20 målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 

 

Kommunens uppgift De 20 målen 

Delaktighet och 
demokrati 

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen 
och man får snabba svar på sina frågor 

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner 
att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling 

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också 
utvecklas 

Livslångt lärande 

Mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasie-behörighet 

Mål 5: Alla elever fullföljer gymnasie-skolan med examen 

Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och 
föräldrar 

Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna 
behov och förutsättningar 

Självständigt liv 

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering 

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå 

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på 
arbets-marknaden eller i annan syssel-sättning 

Gemenskap och 
upplevelser 

Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och 
upplevelser 

Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga 

Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och 
företagare i leveransen av service till invånarna 

Hållbar livsmiljö 

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det 
är enkelt att ha en hållbar livsstil 

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer 

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit 

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter 

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men 
även för den omkringliggande landsbygden 

Näringsliv och 
arbetsmarknad 

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer 

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring 
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1 Kommunstyrelsen 

Rätt att ta del av allmänna handlingar 

Enköpings kommun är skyldig att följa offentlighetsprincipen. Det innebär bland 
annat att den som så önskar har rätt att ta del av allmänna handlingar i kommunens 
lokaler – utan att behöva betala för det. Rätten att ta del av allmänna handlingar är 
inte ovillkorlig utan begränsas av regler om sekretess. Det kan finnas uppgifter i en 
handling som enligt lag är sekretessbelagd, och en sådan uppgift får kommunen inte 
lämna ut. 

Rätt att få kopia av allmän handling 

Kommunen ska vidare, på begäran, lämna ut en kopia av en allmän och offentlig 
handling. Vissa begränsningar finns dock. Om det är en karta, ritning eller en bild 
som begärs ut och det är svårt att kopiera den, kan myndigheten välja att enbart låta 
den sökande ta del av materialet i myndighetens lokaler (tryckfrihetsförordningen 2 
kapitlet 13 §). 

Kommunen är inte heller skyldig att lämna ut en kopia av en allmän handling i 
elektronisk form, men kommunen får göra så, om det bedöms lämpligt. Kommunen 
ska då beakta reglerna i dataskyddsförordningen. 

Avgift för kopia av allmän handling 

Kommunen har rätt att, efter beslut i kommunfullmäktige, ta ut en avgift för kopior 
av allmänna handlingar. Avgiften ska täcka kostnader för kopiering, material, 
eventuell bearbetning och expediering. Kommunen har däremot inte rätt att ta 
betalt för den tid som går åt till att finna och återställa handlingen som ska kopieras. 

Kommunen måste enligt lag följa likställighetsprincipen och alltid agera sakligt och 
opartiskt. Avgiften ska alltså tillämpas av alla myndigheter inom kommunen och 
gentemot alla som önskar kopia av en allmän handling. Att ta ut en avgift enligt 
denna taxa är således inte valfritt utan en skyldighet för alla myndigheter i 
kommunen. Varje nämnd är en egen myndighet i kommunen. 

  

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Avgift för kopiering och utskrift 

Svartvit kopiering eller utskrift på A4  

Sid 1-24  0 0 0 0 

Sid 25  50 50 0 0 

Sid 26 och uppåt  2 2 0 0 

Kopiering eller utskrift i färg på A4 

Sid 1-24  0 0 0 0 

Sid 25  70 70 0 0 

Sid 26 och uppåt  4 4 0 0 

Svartvit kopiering eller utskrift på A3 

Sid 1-24  0 0 0 0 

Sid 25  70 70 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Sid 26 och uppåt  4 4 0 0 

Kopiering eller utskrift i färg på A3 

Sid 1-24  0 0 0 0 

Sid 25  100 100 0 0 

Sid 26 och uppåt  8 8 0 0 

Avgift för avskrift av allmän handling 

Avskrift av allmän handling per 
påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

 125 125 0 0 

Avgift för kopia av ljud- eller 
bildupptagning 

     

Kopia av 
videobandsupptagning per 
band 

 600 600 0 0 

Kopia av ljudbandsupptagning 
per band 

 120 120 0 0 

Avgift för digitala kopior      

Om en handling begärs ut i digital form - till exempel som inskannad - och handlingen inte redan finns 
i digital form ska avgift tas ut enligt samma taxa som för kopiering av pappershandling. Om flera 
personer vid ett och samma tillfälle begär ut samma digitala material ska avgiften enligt denna punkt 
fördelas lika mellan de som begär ut materialet. 

Sid 1-24  0 0 0 0 

Sid 25  50 50 0 0 

Sid 26 och uppåt  2 2 0 0 

Avgift för digitalt medium      

Om en handling begärs ut på en cd-skiva, dvd-skiva, USB-minne eller liknande format ska, utöver 
avgiften för digitala kopior, avgift tas ut för själva bäraren av informationen. Denna avgift ska motsvara 
inköpspriset av mediet. 

Tillämpningsområde 

Taxan ska tillämpas av alla nämnder och kommunens revisorer när en begäran av 
utlämnande av allmän handling ska verkställas. Avgift kan tas ut i följande fall:   

• kopia av fysisk handling   
• kopia och utskrift av upptagning för automatisk databehandling 
• avskrift av allmän handling 
• utskrift av ljudupptagning 
• kopia av ljud- eller bildupptagning 

Vid beställning av en kopia bestäms avgiften efter antal sidor som fordras för att 
utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för 
sådant ändamål. 

Avgiften gäller per sida och inte per papper, ett papper med en dubbelsidig text blir 
alltså två sidor.                                  

Ersättning för portokostnad med mera 
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Utöver ovanstående avgifter tillkommer ersättning för: 
- portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram 
- eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller 
liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 

Undantag från avgiftsskyldighet 

Nämnder, med tillhörande förvaltningar, kommunfullmäktige, kommunrevisorerna 
och helägda bolag inom Enköpings kommun är undantagna avgifter enligt denna 
taxa. 

En part (så som avses i förvaltningslagen) är undantagen avgift när den åberopar sin 
rätt till partsinsyn enligt förvaltningslagen. 

Tillämpning av taxan 

Det ankommer på respektive nämnd (myndighet) och de kommunala revisorerna att 
tolka och tillämpa taxan. Tillämpningen ska ske sakligt och opartiskt med beaktande 
av likabehandlingsprincipen. 

Avgiften tillfaller den myndighet som ombesörjer kopieringen. Betalningssätt 
(fakturering eller postförskott) bestäms av myndigheten. 

Medarbetarservice kan ombesörja kopiering, avgiftsdebitering och 
fakturahanteringen vid volymmässigt större begäran - efter att en utlämnande 
myndighet har prövat begäran. 

2 Miljö- och byggnadsnämnden 

För miljötaxorna fattar nämnden beslut i november om timtaxorna ska justeras med 
index för PrisindexKommunalVerksamhet (PKV). Enligt beslut i KF 2017-10-16, 
ärendenummer KS2017/522. 

För livsmedelstaxorna fattar nämnden beslut i november om timtaxorna ska justeras 
med index för (PKV). Enligt beslut i KF 2021-02-15, ärendenummer KS2020/848. 

För Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, fattar nämnden beslut i 
november om taxan ska justeras med index för PKV. Enligt delegationsbeslut i KF 
2021-06-14, ärendenummer KS2021/192. 

  

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

Taxa enligt miljöbalken      

Timtaxa 
Timtaxan regleras årligen 
enligt prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV 

 1 310    

För rätt till avgiftsuttag se 
bilaga 1 "Avgift eller grund för 
avgiftsuttaget för olika 
verksamheter" 

     

För en specifikation över vilka 
klasser och antal timmar som 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

ska betalas för olika miljöfarliga 
verksamheter, se taxebilaga 2 
till 4" 

      

Taxa enligt strålskyddslagen      

Timtaxa 
Timtaxan regleras årligen  i 
enlighet med beslut för 
miljötaxa. 

 1 310    

      

Taxa för livsmedelskontroll      

Timtaxa för planerad kontroll  1 555    

Timtaxa för kontrolltid  vid 
registrering av 
livsmedelsanläggningar, 
utredning av klagomål och 
uppföljande kontroll som inte 
var planerad 

 1 625    

      

Plan- och bygglovtaxa, 
inklusive kart- och mättaxa 

     

Beräknas i tabeller beroende 
på åtgärd se bilaga "Plan och 
bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2021" 

 N-faktorer 
är 

borttagna 

   

2.1 Bilagor 

Bilaga 1: Plan- och bygglovstaxa 2021-rev 20220325 

Bilaga 2: Beslut MBN § 41 Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen 

Bilaga 3: BIlaga till § 40 - MB Taxebilaga 2 avgiftsklasser MFV 

Bilaga 4: Beslut MBN § 40 - Revidering av taxa enligt miljöbalken 2023 

Bilaga 5: Beslut MBN § 39 - Revidering av taxa enligt livsmedelslagen 2023 

Bilaga 6: Bilaga till § 39 - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2023 
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3 Socialnämnden 

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Familjerådgivning per besök  250 250 0 0 

Uttag av egenavgift gällande 
externt placerade vuxna  

 Max 80 
kr/dygn 

Max 80 
kr/dygn 

0 0 

      

Avgifter för tillståndsprövning enligt alkohollagstiftningen 

Nyansökning, stadigvarande 
tillstånd för servering till 
allmänheten, 1 prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

Nyansökan, stadigvarande 
tillståndför servering till slutna 
sällskap, 1 prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

Nyansökan, 
cateringverksamhet(= 
stadigvarande utvidgat 
tillstånd till slutna sällskap), 1 
prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

 Ansökan, Cateringverksamhet 
(ändringi ett befintligt 
stadigvarande 
serveringstillstånd) 

 3 000 3 000 0 0 

Ansökan om stadigvarande 
tillstånd för provsmakning av 
egenproducerade 
alkoholhaltiga drycker (8:7) 

 12 000 12 000 0 0 

Ansökan om tillfälligt tillstånd 
för provsmakning av 
alkoholdrycker för 
allmänheten, för partihandlare 
(8:6) 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, gemensam 
serveringsyta (stadigvarande 
tillstånd) 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, Gemensam 
serveringsyta (tillfälligt 
tillstånd) 1-3 
dagar(stadigvarandetillstånd) 

 3 000 3 000 0 0 

Ansökan, stadigvarande ändrat 
tillstånd avseende ex. lokal, 
uteservering, drycker eller 
serveringstid 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, pausservering, 
stadigvarande för servering till 
allmänheten 

 2 000 2 000 0 0 

Anmälan om ändring i 
verksamhet, bolag eller 
tillstånd, enkla frågor (ex. nytt 
namn på restaurangen) 

 500 500 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Speciell tillsynsavgift/prövning 
vid mindre omfattande 
ändrade ägarförhållanden: 
Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar. 
Tillsynsavgift för kontroll av 
nya ägare i ett bolag (juridisk 
person kvarstår) 

 4 000 4 000 0 0 

Speciell tillsynsavgift/prövning 
omfattande ändrade 
ägarförhållanden: Överlåtelse 
av aktier/bolagsandelar. 
Tillsynsavgift för kontroll av 
nya ägare i ett bolag (juridisk 
person kvarstår) 

 12 000 12 000 0 0 

Ansökan, tillfälligt tillstånd för 
servering till allmänheten, 1-3 
dagar 

 7 500 7 500 0 0 

Ansökan, tillfälligt ändrat 
tillstånd avseende ex. lokal, 
uteservering, drycker eller 
serveringstid 

 2 000 2 000 0 0 

Ansökan, pausservering, 
tillfälligt för servering till 
allmänheten 

 1 000 1 000 0 0 

Ansökan, tillfälliga tillstånd, för 
servering till slutna sällskap 
(avseende ideella föreningar 
samt näringsverksamhet). 
Avser ansökan fler än ett 
tillfälle uttas en tilläggsavgift 
på 200 kr per tillfälle 

 1 000 1 000 0 0 

Nyansökan, ej klarat 
kunskapsprov enligt gällande 
regler, procent av aktuell 
ansökningsavgift 

 50 % 50 % 0 0 

 Anmälan, Provsmakning av 
alkoholhaltiga drycker till 
allmänheten (för 
tillståndshavare)  

 500 500 0 0 

Anmälan, kryddning av snaps  500 500 0 0 

Anmälan av lokal vid catering 
för slutna sällskap 

 500 500 0 0 

Anmäla serveringsansvariga  0 0 0 0 

Anmälan upphörande av 
tillstånd 

 0 0 0 0 

Kunskapsprov som omfattar 
44-60 frågor, per provtillfälle 

 1 500 1 500 0 0 

Kunskapsprov som omfattar 28 
frågor, per provtillfälle 

 1 000 1 000 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

Tillsynsavgifter alkohol 

Fast årlig tillsynsavgift omfattarkalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som 
serveringstillståndet har beviljats. 

Fast tillsynsavgift för varje 
serveringstillstånd 

 3 000 3 000 0 0 

Särskild tillsynsavgift för 
restaurang med serveringstid 
efter kl. 01.00 

 6 000 6 000 0 0 

Särskildtilläggsavgift/år för 
restaurang med uteservering 

 1 000 1 000 0 0 

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med 
vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om 
försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att 
lämna till kommunen en gång per år. Baserad på omsättning/år enligt intervall: 

      

0 - 10 000 kr  500 500 0 0 

10 001 - 50 000 kr  1 000 1 000 0 0 

50 001 - 150 000 kr  3 000 3 000 0 0 

150 001 - 300 000 kr  6 000 6 000 0 0 

300 001 - 600 000 kr  8 000 8 000 0 0 

600 001 - 1 000 000 kr  11 000 11 000 0 0 

1 000 001 - 1 500 000 kr  14 000 14 000 0 0 

1 500 001 - 3 000 000 kr  18 000 18 000 0 0 

3 000 001 - 6 000 000 kr  24 000 24 000 0 0 

6 000 001 - 10 000 000 kr  35 000 35 000 0 0 

10 000 001 -  45 000 45 000 0 0 

Påminnelseavgift för ej 
inkommen restaurangrapport 
(en påminnelseskickas ut. Om 
inte rapport kommer in efter 
det debiteras högsta 
avgiftsklass, 45 000 kr) 

 2 500 2 500 0 0 

Extra tillsynsavgift vid öppnat 
tillsynsärende 
sanktionsprövning 

 5 000 5 000 0 0 

      

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), 
påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel 

Fast årlig tillsynsavgift omfattarkalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som 
anmälan inkommit. 

Nyansökan, stadigvarande 
tobakstillstånd 

 9 600 9 600 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Nyansökan, tillfälligt 
tobakstillstånd 

 6 000 6 000 0 0 

Nyansökan, detaljhandelsbolag 
som söker flera tillstånd på 
samma bolag- för ställe nr 1 

 9 600 9 600 0 0 

Nyansökan, detaljhandelsbolag 
som söker flera tillstånd på 
samma bolag- för ställe nr 2 
och uppåt 

 2 000 2 000 0 0 

Anmälan om mindre 
omfattande ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

 3 200 3 200 0 0 

Anmälan om omfattande 
ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

 9 600 9 600 0 0 

Handläggning av nyanmälan, 
försäljning av folköl 

 1 500 1 500 0 0 

Handläggning av nyanmälan, 
försäljning av e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av folköl 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av tobaksvaror 

 5 000 5 000 0 0 

Årlig tillsynsavgift vid 
restauranger som har 
serveringstillstånd 

 1 500 1 500 0 0 

Årligtillsynsavgift hos bolag 
som har fler tillstånd på samma 
bolag – för ställe nr1 

 5 000 5 000 0 0 

Årligtillsynsavgift hos bolag 
som har fler tillstånd på samma 
bolag –för ställe nr2 och uppåt 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av e-cigaretter och/eller 
påfyllnadsbehållare 

 1 500 1 500 0 0 

Fast årlig tillsynsavgift, 
försäljning av vissa receptfria 
läkemedel 

 2 500 2 500 0 0 

Öppnat tillsynsärende  5 000 5 000 0 0 

Avgift vid uppföljande 
kontrollbesök och kontroll som 
sker med anledning av 
befogade klagomål. 

 1 000 1 000 0 0 
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4 Tekniska nämnden 

4.1 Taxor, inklusive moms 

Taxan/avgiften avser  

KF beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

TAXOR FÖR VATTEN OCH AVLOPP 

Vattenverkets taxor      

§ 5 Anläggningsavgifter 
bostadsfastighet          KPI 
(336,97 okt 2020, 346,44 okt 
2021) 

     

5.1a) en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och 
Df. 

 42 923 kr 44 125 kr 1 202 kr 2,8 % 

5.1b) en avgift avseende 
upprättning av varje 
uppsättning förbindelsepunkt 
för V, S och Df. 

 32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8 % 

5.1c) en avgift per m2 tomtyta  49 kr 50 kr 1 kr 2,8 % 

5.1d) en avgift per lägenhet  32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8 % 

5.1e)* en grundavgift för 
bortledande av Df, om 
bortledandet av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas. 

 12 877 kr 13 238 kr 361 kr 2,8 % 

5.9) Avdrag installation av LTA  9 649 kr 9 919 kr 270 kr 2,8 % 

      

6.1a) en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och 
Df. 

 42 923 kr 44 125 kr 1 202 kr 2,8 % 

6.1b) en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkt 
för V, S och Df. 

 32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8 % 

6.1c) en avgift per m2 tomtyta  80 kr 82 kr 2 kr 2,8 % 

6.1d)* en grundavgift för 
bortledande av Df, om 
bortledandet av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas. 

 12 877 kr 13 238 kr 361 kr 2,8 % 

      

§ 14 Brukningsavgifter för 
bebyggd fastighet 
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Taxan/avgiften avser  

KF beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

14.1a) En fast avgift per år för 
en villafastighet 

 4 328 kr 4 544 kr 216 kr 5,0 % 

14.1b) En fast avgift per år per 
mätställe och mätkapacitet för 
övriga fastigheter enligt 
följande: Mätkapacitet (m3/h) 

     

1*QN2,5  5 599 kr 5 879 kr 280 kr 5,0 % 

2*QN 2,5  21 003 kr 22 053 kr 1 050 kr 5,0 % 

3*QN 2,5  42 002 kr 44 102 kr 2 100 kr 5,0 % 

4*QN 2,5  63 005 kr 66 155 kr 3 150 kr 5,0 % 

1*QN 6  28 002 kr 29 402 kr 1 400 kr 5,0 % 

2*QN 6  77 005 kr 80 855 kr 3 850 kr 5,0 % 

3*Qn 6  140 010 kr 147 011 kr 7 001 kr 5,0 % 

4*QN 6  196 015 kr 205 816 kr 9 801 kr 5,0 % 

1*Qn 10  78 913 kr 82 859 kr 3 946 kr 5,0 % 

2*QN 10  154 011 kr 161 712 kr 7 701 kr 5,0 % 

3*Qn 10  266 021 kr 279 322 kr 13 301 kr 5,0 % 

4*QN 10  378 031 kr 396 933 kr 18 902 kr 5,0 % 

5*QN 10  490 059 kr 514 562 kr 24 503 kr 5,0 % 

14.1c) En avgift per m3 
levererat vatten 

     

vatten och spill  31,03 kr 32,58 kr 1,55 kr 5,0 % 

enbart vatten  14,30 kr 15,01 kr 0,71 kr 5,0 % 

enbart spill  16,73 kr 17,57 kr 0,84 kr 5,0 % 

14.1d) En dagvattenavgift per 
år för villor 

     

df  509 kr 534 kr 25 kr 5,0 % 

dg  310 kr 326 kr 16 kr 5,0 % 

14.1e) En dagvattenavgift per 
år och m2 tomtyta för övriga 
fastigheter 

     

df  0,62 kr 0,65 kr 0,03 kr 5,0 % 

dg  0,37 kr 0,39 kr 0,02 kr 5,0 % 

14.10 Årlig avgift för anslutning 
av sprinkler, 
ledningsdimension 

     

t.o.m. 100 mm  13 048 kr 13 700 kr 652 kr 5,0 % 

t.o.m. 150 mm  40 077 kr 42 081 kr 2 004 kr 5,0 % 

t.o.m. 200 mm  66 975 kr 70 324 kr 3 349 kr 5,0 % 

t.o.m. 300 mm  121 833 kr 127 925 kr 6 092 kr 5,0 % 
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Taxan/avgiften avser  

KF beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

§ 15 Brukningsavgift allmän 
platsmark 

     

en avgift per år och m2 allmän 
platsmark för bortledning av 
dagvatten 

 2,61 kr 2,74 kr 0,13 kr 5,0 % 

      

§ 18 Avgift särskilda åtgärder 
KPI (336,97 okt 2020, 346,44 
okt 2021) 

     

Byte av skadad vattenmätare 
enligt följande: 

     

Qn 2,5  1 130 kr 1 162 kr 31,64 kr 2,8 % 

Qn 6  2 218 kr 2 280 kr 62,10 kr 2,8 % 

Qn 10  4 465 kr 4 590 kr 125,02 kr 2,8 % 

Pulsmätare      

Inköp qn 2,5 tillägg  1 239 kr 1 274 kr 34,69 kr 2,8 % 

Inköp qn 6, tillägg  1 393 kr 1 432 kr 39,00 kr 2,8 % 

Inköp qn 10, tillägg  2 400 kr 2 467 kr 67,20 kr 2,8 % 

Revidering qn 2,5, tillägg  495 kr 509 kr 13,86 kr 2,8 % 

Revidering qn 6 tillägg  542 kr 557 kr 15,18 kr 2,8 % 

Revidering qn 10, tillägg  996 kr 1 024 kr 27,89 kr 2,8 % 

Öppning av byggvatten   535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8 % 

Olovligt uttag av vatten eller 
olovlig hantering av 
servisventil 

 5 362 kr 5 512 kr 150,14 kr 2,8 % 

Olovlig (ej godkänd av 
huvudmannen) öppning av 
servisventil 

 535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8 % 

Olovligt uttag av vatten vid 
brandpost. 

 5 362 kr 5 512 kr 150,14 kr 2,8 % 

Avstängning och påsläpp av 
vattentillförsel på 
fastighetsägarens begäran 

 535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8 % 

Avstängning och påsläpp av 
vattentillförsel på 
fastighetsägarens begäran 
utanför ordinarie arbetstid 

 953 kr/tim 980 kr/tim 27 kr/tim 2,8 % 

Avstängning och påsläpp av 
vattentillförsel på grund av 
bristande betalning (moms 
utgår inte) 

 1 001 kr 1 029 kr 28,03 kr 2,8 % 

Undersökning av vattenmätare  2 159 kr 2 219 kr 60 kr 2,8 % 

Förgäves besök  535 kr 550 kr 15 kr 2,8 % 

Övrigt arbete som utförs på 
fastighetsägarens begäran 

 535 kr/tim 550 kr/tim 15 kr/tim 2,8 % 
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Taxan/avgiften avser  

KF beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Övrigt arbete som utförs på 
fastighetsägarens begäran 
utanför ordinarie arbetstid 

 953 kr/tim 980 kr/tim 27 kr/tim 2,8 % 

18.1 Har huvudmannen på 
fastighetsägarens begäran 
installerat undermätare utgår 
avgift enligt följande 
(mätarkapacitet (m3/h) 

     

Qn 2,5  565 kr/år 581 kr/år 16 kr/år 2,8 % 

Qn 6  1 109 
kr/år 

1 140 
kr/år 

31 kr/år 2,8 % 

Qn 10  2 234 
kr/år 

2 297 
kr/år 

63 kr/år 2,8 % 

18.2 Dygnsavgift för 
byggvatten 

     

Byggmätare  17 kr 17 kr 0 kr 2,8 % 

Byggmätarskåp inklusive 
byggmätare 

 29 kr 30 kr 1 kr 2,8 % 

Ersättning för trasigt eller 
borttappat byggmätarskåp 

 19 799 kr 20 353 kr 554 kr 2,8 % 

§ 22 Hämtning av vatten från 
tankstation KPI (336,97 okt 
2020, 346,44 okt 2021) 

     

Förbrukningsavgift per m3  27,95 
kr/m3 

29,35 
kr/m3 

1,40 kr/m3 5,0 % 

Fast avgift per nyckel  535 kr 550 kr 15 kr 2,8 % 

Fast avgift per 
tappningstillfälle utan nyckel 

 322 kr 331 kr 9 kr 2,8 % 

Avgift per borttappad 
tankstationsnyckel 

 535 kr 550 kr 15 kr 2,8 % 

      

4.2 Taxor, momsfritt 

Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

GATUAVDELNINGENS TAXOR 

Parkeringsavgift 

Parkeringsavgift/timme zon A  12 kr 12 kr 0 kr 0,0 % 

Parkeringsavgift/timme zon B  6 kr 6 kr 0 kr 0,0 % 

Boendeparkering per månad  350 kr 350 kr 0 kr 0,0 % 

Nyttoparkeringstillstånd per 
månad för verksamheter zon A 
och B 

 500 kr 500 kr 0 kr 0,0 % 
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Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Nyttoparkeringstillstånd max 9 
timmar avgiftsbelagda 
parkeringar 

 700 kr 700 kr 0 kr 0,0 % 

Landsbygdskort per månad  350 kr 200 kr -150 kr -42,9 % 

Gästhamn D-läge 
husbilsparkering 3 timmar 

 10 kr/tim 10 kr/tim 0 kr 0,0 % 

24-timmars ställplats på 
markerad yta i hamnområdet 
utan el 

 100 
kr/dygn 

100 
kr/dygn 

0 kr 0,0 % 

24-timmars ställplats på 
markerad yta i hamnområdet 
med el 

 150 
kr/dygn 

150 
kr/dygn 

0 kr 0,0 % 

Nyttoparkeringstillstånd för 
mobila 
måltidsförsäljningsställen per 
vecka, Food Trucks, Pop Up 
vagn/släp 

  500 
kr/vecka 

Ny avgift  

Nyttoparkeringstillstånd för 
mobila 
måltidsförsäljningsställen per 
månad, Food Trucks, Pop Up 
vagn/släp 

  1 500 
kr/mån 

Ny avgift  

Cykelparkering i garage per 
månad 

  50 kr/mån Ny avgift  

Felparkeringsavgift 

Felparkering av fordon för 
mindre förseelse 

 500 kr 500 kr 0 kr 0,0 % 

Felparkering av fordon för 
större förseelse 

 800 kr 800 kr 0 kr 0,0 % 

Hamnavgift 

Gästhamn 3 timmar  avgiftsfritt 10 kr/tim 10 kr 100,0 % 

Gästhamn dygnstaxa 24 tim 
inkl. el och serviceutrymme 

 150 kr 150 kr 0 kr 0,0 % 

Gästhamn dygnstaxa 24 tim 
exkl. el men inkl.  
serviceutrymme 

 100 kr 100 kr 0 kr 0,0 % 

Gästhamn veckotaxa exkl. el 
men inkl. serviceutrymme 

 500 kr 500 kr 0 kr 0,0 % 

Gästhamn veckotaxa inkl. el 
och serviceutrymme 

 800 kr 800 kr 0 kr 0,0 % 

Torghandel / tillfällig plats 

Tillfällig plats zon 1 per m2/år  362 kr 362 kr 0 kr 0,0 % 

Tillfällig plats zon 2 per m2/år  310 kr 310 kr 0 kr 0,0 % 

Tillfällig plats zon 1 per m2/dag  16 kr 16 kr 0 kr 0,0 % 

Tillfällig plats zon 2 per m2/dag  12 kr 12 kr 0 kr 0,0 % 



Taxor och avgifter 2023 16(57) 

Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Icke kommersiell verksamhet, 
ideella föreningar, politiska 
partier och skolklasser 

 avgiftsfritt avgiftsfritt   

Nyttjande av eluttag, max 
1000W/torgplats per dag. 
Gäller alla 

 25 kr 30 kr 5 kr 20,0 % 

Uteservering 

Allmän platsmark per påbörjad 
1 m2 markyta och 
kalendermånad zon 1, (pris 
föregående år visar per 10 m2) 

 450 kr 45 kr 0 kr 0,0 % 

Allmän platsmark per påbörjad 
1 m2 markyta och 
kalendermånad zon 1, (pris 
föregående år visar per 10 m2 

 350 kr 35 kr 0 kr 0,0 % 

Hyra av torgbod ca 8 m2 (eventuell avgift för markupplåtelse och el tillkommer) 

Per bod och dag  500 kr 500 kr 0 kr 0,0 % 

Per bod och kalendervecka  2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0,0 % 

Icke kommersiell verksamhet, 
ideella föreningar, politiska 
partier och skolklasser 

 avgiftsfritt avgiftsfritt   

Varuexponering utanför egen affärsverksamhet 

Minst 1,5 m fri gångpassage. 
zon 1. Per påbörjad 10m2 
markyta och kalendermånad 

 420 kr 420 kr 0 kr 0,0 % 

Minst 1,5 m fri gångpassage. 
zon 2. Per påbörjad 10m2 
markyta och kalendermånad 

 406 kr 406 kr 0 kr 0,0 % 

      

Tivoli, marknad och liknande 

Per plats och dag  3 100 kr 3 100 kr 0 kr 0,0 % 

Julgransförsäljning      

Per påbörjad 10m2 markyta 
och kalendermånad 

 155 kr 155 kr 0 kr 0,0 % 

      

Tillfällig byggetablering 

Zon 1 tex. för bodar, upplag, 
container, byggarbetsplatser, 
byggställningar o dyl. per 
påbörjad 10m2 och vecka. 

 150 kr 150 kr 0 kr 0,0 % 

Zon 2 centrum tex. för bodar, 
upplag, container, 
byggarbetsplatser, 
byggställningar o dyl. per 
påbörjad 10m2 och vecka. 

 100 kr 100 kr 0 kr 0,0 % 

Mobilkranar, skylift o dyl. per 
dag 

 110 kr 110 kr 0 kr 0,0 % 
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Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Mobilkranar, skylift o dyl. per 
vecka. 

 400 kr 400 kr 0 kr 0,0 % 

      

Ansökan om nyttjande av allmän platsmark ska alltid ske vid polisens tillståndsenhet i Uppsala. 
Kontaktperson Enköpings kommun: Stefan Karlsson, e-post: stefan.karlsson@enkoping.se 

      

Avgift för grävning och återställning allmän platsmark, entreprenadindex litt. 3015 okt 

Ansökan trafikanordningsplan 
(TA-plan) 

  1 550 kr Ny avgift  

Ansökan schakttillstånd  1 550 kr 1 550 kr 0 kr 0,0 % 

Grävning i parkyta framtida 
underhåll per kvm 

 49 kr 50 kr 1 kr 2,0 % 

Grävning i våra namngivna 
parker ex.vis Drömparken, 
Klosterparken, 
Kölnbacksparken, Anna Lindhs 
park mfl (se hemsida för 
namngivna parker), för 
framtida underhåll per kvm 

  85 kr Ny avgift  

Grävning i hårdgjord yta 
framtida underhåll per kvm 

 85 kr 85 kr 0 kr 0,0 % 

Vite för grävning och återställning allmän platsmark 

Påbörjat arbete utan 
grävtillstånd 

 15 778 kr 16 000 kr 222 kr 1,4 % 

Arbete inom vägområde utan 
godkänd trafikanordningsplan 
(TA-plan). 

 10 517 kr 11 000 kr 483 kr 4,6 % 

När grundläggande 
avstängning inte är utförd eller 
inte följer godkänd 
trafikanordningsplan (TA-plan) 

 10 517 kr 11 000 kr 483 kr 4,6 % 

Avsaknad av fysisk kopia på 
grävtillstånd samt TA-plan på 
arbetsplatsen. 

 1 052kr 1 100 kr 48 kr 4,6 % 

Felaktig eller utebliven 
informationsskyltning. 

 2 103 kr 2 200 kr 97 kr 4,6 % 

Avsaknad av 
kommunikationsplan i de fall 
sådan krävs. 

 1 052 kr 1 100 kr 48 kr 4,6 % 

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll. 

 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6 % 

Upptäckt av felaktig 
återställning. 

 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6 % 

Försenat slutdatum.  5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6 % 

Underlåtenhet att meddela 
uppgifter för framtida 
underhåll och avsaknad av 
inlämnade relationshandlingar 

 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6 % 



Taxor och avgifter 2023 18(57) 

Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Felaktigt inrapporterade ytor 
för framtida underhåll. 

 2 630 kr 2 800 kr 170 kr 6,5 % 

Vid tillfälliga störningar. 
Bristande snöröjning eller 
halkbekämpning vid 
arbetsplatsområdet eller 
kvarlämnat material efter att 
arbetet har avslutats, ex.vis 
trafikanordningsmaterial, 
byggmaterial, byggavfall mm. 

  6 000 kr Ny avgift  

      

SERVICEUTVECKLINGSAVDELNINGEN - SAMHÄLLSBETALDA RESOR 

Avgifter för persontransporter med taxi 

Färdtjänst zon 1  40 kr 40 kr 0 kr 0,0 % 

Medresenär till 
färdtjänstberättigad inom zon 
1 

 40 kr 0 kr -40 kr 0,0 % 

Kompletteringstrafik följer 
färdtjänsttaxa zon 1 

 40 kr 40 kr 0 kr 0,0 % 

Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 
och 2 för gymnasieelever till 
och med första 
kalenderhalvåret det år man 
fyller 20 år 

  0 kr Ny avgift  

För resor med färdtjänstfordon, zon 2, (2,5 mil utanför kommungräns) är egenavgiften 25% av 
taxameterbeloppet. Lägst 40 kr och högst 165 kr. En medresenär till färdtjänstberättigad inom zon 2 
betalar 0 kr. 

4.3 Taxor exklusive moms 

Taxan/avgiften avser  

KF beslut 
taxa 

2022 exkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 exkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGENS TAXOR 

Tecknande av avtal, kronor per påbörjad timme, momsfritt 

Ex. nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal för mindre 
områden, servitut och  
exploateringsavtal. 

 1 200 kr 1 200 kr 0 kr 0,0 % 
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5 Upplevelsenämnden 

Taxor och avgifter kategoriseras enligt nedan: 

Kategori 1  

Barn- och ungdomsverksamhet inom bidragsberättigade föreningar i Enköpings 
kommun. 

Kategori 2 

Övrig föreningsverksamhet, förvaltningar och skolor inom Enköpings kommun samt 
studieförbund och idrottsförbund. 

Kategori 3 

Övrig hyresgäst. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna. 

Kategori 4 

För kommersiella och publika verksamheter, arrangemang och matcher av publikt 
intresse upprättas särskilt avtal. 

   
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Grusplaner 

Arrangemang, tävlingar, cirkus, 
tivoli med mera, per dag. 

 3 100 3 200 100 3 % 

Parkeringsyta, per dag 

Ishallen Bahcohallen.  3 100 3 200 100 3 % 

Idrottshuset, halv yta.  3 100 3 200 100 3 % 

Idrottshuset, hel yta.  6 200 6 400 200 3 % 

Hökens IP, per timme.      

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Gräsplaner (exklusive Enavallens A-plan), per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Matcher Enavallens A -plan, max fyra timmar, per lag och tillfälle. 

Kategori 1  1 850 1 900 50 3 % 

Kategori 2  1 850 1 900 50 3 % 

Kategori 3, match eller tävling 
för seniorverksamhet, 
föreningar i Enköping. 

 1 850 1 900 50 3 % 

Kategori 3  4 350 4 600 250 6 % 

Övriga "A-planer" Enköpings kommun, max tre timmar, per timme. 

Konstgräsplan Korsängens IP, per timme. 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kategori 1, vecka 1-14 helplan.  560 570 10 2 % 

Kategori 1, vecka 1-14 
halvplan. 

 280 285 5 2 % 

Kategori 1, övriga tider.  112 114 2 2 % 

Kategori 2, vecka 1-14 helplan.  750 770 20 3 % 

Kategori 2, vecka 1-14 
halvplan. 

 375 385 10 3 % 

Kategori 2, övriga tider.  200 205 5 3 % 

Kategori 3, vecka 1-14 helplan.  1 120 1 160 40 4 % 

Kategori 3, vecka 1-14 
halvplan. 

 560 580 20 4 % 

Kategori 3, övriga tider.  410 430 20 5 % 

Kategori 3, vecka 1-14, match 
eller tävling för 
seniorverksamhet, föreningar i 
Enköping. 

  770   

Konstgräsplaner Fanna IP & Örsundsbro, per timme. 

Kategori 1, vecka 1-14, om 
spelbar, helplan 

 280 290 10 4 % 

Kategori 2, vecka 1-14, om 
spelbar, helplan 

 370 380 10 3 % 

Kategori 3, vecka 1-14, om 
spelbar, helplan 

 560 580 20 4 % 

Kategori 1, vecka 1-14, om 
spelbar, halvplan 

 140 145 5 4 % 

Kategori 2, vecka 1-14, om 
spelbar, halvplan 

 185 190 5 3 % 

Kategori 3, vecka 1-14, om 
spelbar, halvplan 

 280 290 10 4 % 

Kategori 3, vecka 1-14, match 
eller tävling för 
seniorverksamhet, föreningar i 
Enköping. 

  380   

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Enavallen, friidrott, per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Kastytor, Korsängens IP, per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 



Taxor och avgifter 2023 21(57) 

   
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Fjärdhundrabadet. 

Barn 0-3 år.  0 0   

Barn 4-11 år.  20 25 5 25 % 

Barn 12-17 år, studerande, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 30 35 5 17 % 

Vuxna.  60 65 5 8 % 

Familjebiljett, 2 vuxna och 2 
barn i åldern 4-17 år. 

 140 160 20 14 % 

Säsongskort för barn 4-11 år.  180 225 45 25 % 

Säsongskort för barn 12-17 år, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 190 315 125 66 % 

Säsongskort för vuxna.  540 585 45 8 % 

Säsongskort familj, 2 vuxna och 
2 barn i åldern 4-17 år. 

 1 075 1 250 175 16 % 

Hyra av badet i två timmar 
utanför ordinarie öppettid 
inklusive en personal, för upp 
till 25 personer. 

 2 500 3 000 500 20 % 

Pepparrotsbadet 

Med studerande avses 
heltidsstudier. 

     

Familjebadet 

Barn 0-3 år.  0 0   

Barn, 4-11 år.  70 70 0 0 % 

Ungdomar 12-17 år, 
studerande, pensionärer och 
personer med 
funktionsnedsättning. 

 90 90 0 0 % 

Vuxna.  110 115 5 5 % 

Barn, 4-11 år, lågpris.  50 50 0 0 % 

Ungdomar 12-17 år, 
studerande, pensionärer och 
personer med 
funktionsnedsättning, lågpris. 

 70 70 0 0 % 

Vuxna, lågpris.  90 95 5 6 % 

Familjebiljett för två vuxna och 
två barn/ungdomar. 

 320 330 10 3 % 

Familjebiljett för en vuxen och 
två barn/ungdomar. 

 220 225 5 2 % 

Årskort för barn i åldern 4-11 
år. 

 1 400 1 450 50 4 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Årskort för ungdomar i åldern 
12-17 år, studerande, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 1 900 2 000 100 5 % 

Årskort för vuxna.  2 300 2 500 200 9 % 

10 gånger för barn i åldern 4-
11 år. 

 630 630 0 0 % 

10 gånger för ungdomar i 
åldern 12-17 år, studerande, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 810 810 0 0 % 

10 gånger för vuxna.  990 1 035 45 5 % 

Årskort för två vuxna och två 
barn/ungdomar. 

 6 700 6 900 200 3 % 

Årskort för en vuxen och två 
barn/ungdomar. 

 4 600 4 700 100 2 % 

Halvårskort för barn i åldern 4-
11 år. 

 750 775 25 3 % 

Halvårskort för ungdomar 12-
17 år, studerande, pensionärer 
och personer med 
funktionsnedsättning. 

 1 100 1 150 50 5 % 

Halvårskort för vuxna.  1 300 1 400 100 8 % 

Sommarlovskort för barn och 
ungdomar, 4-17 år. 

 390 390 0 0 % 

Simhallen. 

Barn 0-3 år.  0    

Barn, 4-11 år  35 35 0 0 % 

Ungdomar 12-17 år, 
studerande, pensionärer och 
personer med 
funktionsnedsättning. 

 50 50 0 0 % 

Vuxna.  70 75 5 7 % 

Årskort för barn i åldern 4-11 år  800 875 75 9 % 

Årskort för ungdomar i åldern 
12-17 år, studerande, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 1 100 1 250 150 14 % 

Årskort för vuxna.  1 400 1 600 200 14 % 

10 gånger för barn i åldern 4-
11 år. 

 315 315 0 0 % 

10 gånger för ungdomar i 
åldern 12-17 år, studerande, 
pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 450 450 0 0 % 

10 gånger för vuxna.  630 675 45 7 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Halvårskort för barn i åldern 4-
11 år. 

 500 535 35 7 % 

Halvårskort för ungdomar 12-
17 år, studerande, pensionärer 
och personer med 
funktionsnedsättning. 

 700 775 75 11 % 

Halvårskort för vuxna.  950 1 050 100 11 % 

Simbanor, per timme.      

Kategori 1, upp till åtta banor.  112 114 2 2 % 

Kategori 2, per bana, max fyra 
banor. 

 140 145 5 4 % 

Kategori 3, per bana, max fyra 
banor. 

 330 340 10 3 % 

Hoppbassäng, per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  880 1 000 120 14 % 

Undervisningsbassäng, per 
timme. 

     

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  880 1 000 120 14 % 

Övriga bokningar. 

Simtävlingar, läger och övriga 
bokningar. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Barnkalas.  

Barnkalas, upp till 15 barn, 2 
timmar, 50 % rabatt på 
badbiljetter. 

 1 000 1 000 0 0 % 

Konferensrum      

Kategori 1, per timme  112 114 2 2 % 

Kategori 2, per timme  200 205 5 3 % 

Kategori 3, per timme  410 430 20 5 % 

Kategori 3. halvdag  1 640 1 720 80 5 % 

Kategori 3, heldag  3 280 3 440 160 5 % 

Vid bokning av konferensrum 
med förtäring tillkommer 
moms på lokalpriset. 

     

Rehabbassäng, per timme. 

Enkelbad för pensionärer, 
personer med 
funktionsnedsättning och i 
rehabiliteringssyfte. 

 60 60 0 0 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

10-kort för pensionär, personer 
med funktionsnedsättning och 
i rehabiliteringssyfte. 

 540 540 0 0 % 

Föreningar inom Enköpings 
kommun. 

 660 700 40 6 % 

Skolor inom Enköpings 
kommun. 

 530 550 20 4 % 

Privata företag och 
privatpersoner. 

 1 000 1 100 100 10 % 

Pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med 
funktionsnedsättning inom 
Enköpings kommun. 

 330 350 20 6 % 

Ledsagare går in gratis vid 
uppvisande av skriftligt intyg 
att man är ledsagare 

     

Relaxavdelning, inklusive bad (ej bad vid serveringstider) 

Entré, 4-11 år i vuxens sällskap 
på familjetider. 

  70   

Entré 12-17 år i vuxens sällskap.  180 180 0 0 % 

Entré, från 18 år.  240 240 0 0 % 

Entré, 4-11 år i vuxens sällskap 
på familjetider vid årskort i 
familjebadet. 

  35   

Entré, 12-17 år i vuxens sällskap 
vid årskort i familjebadet eller 
gym. 

 90 90 0 0 % 

Entré, från 18 år vid årskort i 
familjebadet eller gym. 

 120 120 0 0 % 

Hyra av hela relaxavdelningen, 
max 30 personer och 5 h, i 
övrigt enligt offert 

 9 600 12 500 2 900 30 % 

Gym, inklusive bad 25-metersbassängen. 

Ett tillfälle, vuxen.  120 130 10 8 % 

Ett tillfälle, 15-17 år, 
studerande, pensionär och 
personer med 
funktionsnedsättning. 

 100 105 5 5 % 

Ett tillfälle, 12-14 år i vuxens 
sällskap. 

  75   

Halvårskort, vuxen.  2 750 2 875 125 5 % 

Halvårskort, 15-17 år, 
studerande, pensionär och 
personer med 
funktionsnedsättning. 

 2 000 2 100 100 5 % 

Årskort, vuxen.  4 500 4 750 250 6 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Årskort, 15-17 år, studerande, 
pensionär och personer med 
funktionsnedsättning. 

 3 500 3 700 200 6 % 

Gym, inklusive familjebad. 

Årskort, vuxen.   6 500   

Årskort, 15-17 år, studerande, 
pensionär och personer med 
funktionsnedsättning. 

  5 300   

Idrottshuset hallar, per timme och hall. 

Kategori 3, A-hallen match eller 
tävling för seniorverksamhet, 
representationslag, gäller för 
föreningar inom Enköpings 
kommun, max tre timmar, per 
lag och tillfälle. 

 1 850 1 900 50 3 % 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Kategori 3 A-hallen, match eller 
tävling 

  1 500   

Uthyrning för kommersiella 
och publika arrangemang. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Squashhall, per timme. 

Kategori 1  56 80 24 43 % 

Kategori 2  190 195 5 3 % 

Kategori 3  210 230 20 10 % 

Brottningshall, per timme.      

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Badminton/Pickleball, per timme. 

Kategori 1, per hall.  112 114 2 2 % 

Kategori 2, per hall.  200 205 5 3 % 

Kategori 3, per bana under 
drop-in tider. 

 190 195 5 3 % 

Kategori 3, per hall.  410 430 20 5 % 

Bordtennishall, per timme.      

Drop in-pris, per bord.  45 50 5 11 % 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Gymlokal, per timme. 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  UTGÅR! 700   

Ishallar, per timme. 

Kategori 1, ordinarie issäsong.  112 114 2 2 % 

Kategori 2, ordinarie issäsong.  200 205 5 3 % 

Kategori 3, ordinarie issäsong.  1 500 1 550 50 3 % 

Kategori 3, match eller tävling 
för seniorverksamhet, 
föreningar i Enköping, max fyra 
timmar, per lag och tillfälle. 

 1 850 1 900 50 3 % 

Kategori 1, övrig issäsong.  560 570 10 2 % 

Kategori 2, övrig issäsong.  750 770 20 3 % 

Kategori 3, övrig issäsong.  1 900 1 950 50 3 % 

Kategori 3, match eller tävling 
för seniorverksamhet, 
föreningar i Enköping, övrig 
issäsong. 

  770   

Kommersiella och publika 
arrangemang med eller utan is. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert 

  

Sporthallar, per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Kommersiella och publika 
arrangemang. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert 

  

Gymnastiksalar, per timme.      

Kategori 1  80 82 2 3 % 

Kategori 2  150 155 5 3 % 

Kategori 3  340 375 35 10 % 

Pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med 
funktionsnedsättning för 
aktiviteter som främjar hälsa 
och motion.  

 0 0   

Övrig uthyrning, kronor per månad, antalet kvm avrundas uppåt till hel kvm, minsta yta 1 kvm. 

Kallförråd och tillhandahållen 
golvyta. 

 28 kr/kvm 28 kr/kvm   

Varmförråd och skåp.  33 kr/kvm 33 kr/kvm   

Kansli- eller verksamhetslokal.  44 kr/kvm 44 kr/kvm   

Omklädningsrum, per dag. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Klassrum, per timme.      

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Omvårdnadsboenden, konferens och samlingssalar. 

Samlingssalar, per timme.      

Kategori 1  190 195 5 3 % 

Kategori 2  250 255 5 2 % 

Kategori 3  460 500 40 9 % 

Pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med 
funktionsnedsättning för 
aktiviteter som främjar hälsa 
och motion.  

 0 0   

Studierum, per timme.  

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

*Extra kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma som till exempel städ, personal, ljudanläggning eller 
projektor. 

Specialarsalar t.ex. snickeriet 
och textil. Uthyrning endast till 
pensionärsföreningar och 
föreningar för personer med 
funktionsnedsättning. 

 0 0   

Övernattning. 

Övernattning i kommunens 
lokaler. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Matsalar för föreningsmöten och utbildning, per timme.  

Kategori 1  190 195 5 3 % 

Kategori 2  250 255 5 2 % 

Kategori 3  460 500 40 9 % 

Övrig uthyrning, per timme.  Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Aulor, per timme. 

Kategori 1  190 195 5 3 % 

Kategori 2  250 255 5 2 % 

Kategori 3  1 000 1 050 50 5 % 

Konferensrum, per timme. 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Enavallens Café, per timme.      

Kategori 1, föreningsmöten 
och utbildning. 

 112 114 2 2 % 

Kategori 2, föreningsmöten 
och utbildning. 

 200 205 5 3 % 

Kategori 3, föreningsmöten 
och utbildning. 

 410 430 20 5 % 

Övrig uthyrning.  Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Ungdomens hus, per timme 

Taxor för Ungdomens hus utgår p.g.a. effektiviseringsåtgärd.  

Skatehallen, per timme. 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Barnkalas, tävlingar med mera.  Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

V-boden och Romberga fritidsgård 

Kategori 1  112 114 2 2 % 

Kategori 2  200 205 5 3 % 

Kategori 3  410 430 20 5 % 

Barnkalas, max 5 timmar.  500 520 20 4 % 

Extra avgifter. 

Städkostnad, per timme.  Faktisk 
kostnad 

Faktisk 
kostnad 

  

Personalkostnad, per timme.  385 395 10 3 % 

Personalkostnad, per timme 
efter ordinarie öppettid. 

 770 790 20 3 % 

Borttappad nyckel inklusive 
moms.  

 1 400 1 400 0 0 % 

Borttappat passerkort inklusive 
moms.  

 500 500 0 0 % 

Borttappat armband badhus, 
inklusive moms. 

 500 500 0 0 % 

Larmutryckning.  Faktisk 
kostnad 

Faktisk 
kostnad 

  

Skadegörelse.  Faktisk 
kostnad 

Faktisk 
kostnad 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Bristfälligt återställande av 
lokal och utrustning, per 
timme. 

 385 400 15 4 % 

Öppen ytterdörr, öppet 
fönster, tänd belysning med 
mera. 

 385 400 15 4 % 

Avbokning av lokal för 
kommersiella och publika 
arrangemang senare än 30 
dagar före arrangemanget. 

 20 % av 
hyresbelo

pp 

20 % av 
hyresbelo

pp 

  

Avbokning av lokal för 
kommersiella och publika 
arrangemang senare än 20 
dagar före arrangemanget. 

 50 % av 
hyresbelo

pp 

50 % av 
hyresbelo

pp 

  

Avbokning av lokal för 
kommersiella och publika 
arrangemang senare än 10 
dagar före arrangemanget.  

 100 % av 
hyresbelo

pp 

100 % av 
hyresbelo

pp 

  

Avbokning av lokal senare än 7 
dagar före nyttjande, eller inte 
avbokad alls. Tilläggsavgift 
utöver hyresavgiften. 

 1 200 1 200 0 0 % 

Avbokning av matchtid senare 
än 7 dagar före match. 
Tilläggsavgift utöver 
hyresavgiften. 

 1 800 1 800 0 0 % 

Transport. 

Inom Enköpings kommun 
tätort, tur och retur. 

 660 700 40 6 % 

Utanför Enköpings kommuns 
tätort. 

 Pris enligt 
offert. 

Pris enligt 
offert. 

  

Stolar och bord. 

Stolar, per dag och stol.  25 25 0 0 % 

Bord, per dag och bord.  55 55 0 0 % 

Täckgolv, golvläggning, per tillfälle och hall exklusive 25 % moms (ishall räknas som 2 hallar).  

Kategori 1.  4 400 4 500 100 2 % 

Kategori 2.  7 700 7 900 200 3 % 

Kategori 3.  11 000 11 250 250 2 % 

Extern uthyrning exklusive 
transport och montering. 

 50 kr/kvm 50 kr/kvm   

Scenen idrottshuset exklusive 25 % moms. 

2-8 luckor, per dag.  275 280 5 2 % 

9-15 luckor, per dag.  410 420 10 2 % 

16-20 luckor, per dag.  660 670 10 2 % 

Ljud- och ljusanläggning.  Faktisk 
kostnad 

Faktisk 
kostnad 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Wi-Fi, trådlöst nätverk i 
Idrottshuset. 

 Faktisk 
kostnad 

Faktisk 
kostnad 

  

Portabel läktare, 20 personer per sektion. 

Kategori 1, per tillfälle och 
sektion. Exklusive transport. 

 550 560 10 2 % 

Kategori 2, per tillfälle och 
sektion. Exklusive transport. 

 1 100 1 120 20 2 % 

Kategori 3, per tillfälle och 
sektion. Exklusive transport. 

 2 200 2 250 50 2 % 

Arrangemangsgarderob, 400 personer 

Kategori 1, per tillfälle   1 100 1 120 20 2 % 

Kategori 2, per tillfälle   2 200 2 240 40 2 % 

Kategori 3, per tillfälle  3 300 3 400 100 3 % 

Joar Blå.      

Kategori 1, Teatersalongen, 
inklusive loger, per dygn. 

 2 600 2 650 50 2 % 

Kategori 2, Teatersalongen, 
inklusive loger, per dygn. 

 3 850 3 950 100 3 % 

Kategori 3, Teatersalongen, 
inklusive loger, per dygn. 

 11 000 11 500 500 5 % 

Repetition, etablering och 
avetablering, per dygn. 

  Pris enligt 
offert. 

  

Kategori 1, Biosalongen Saga 
och Svea, per timme. 

 190 195 5 3 % 

Kategori 2, Biosalongen Saga 
och Svea, per timme. 

 250 260 10 4 % 

Kategori 3, Biosalongen Saga 
och Svea, per timme. 

 460 490 30 7 % 

Dansmatta, inklusive 
montering. 

 1 260 1 300 40 3 % 

Tingshussalen, per timme. 

Kategori 1  190 195 5 3 % 

Kategori 2  250 260 10 4 % 

Kategori 3  1 000 1 050 50 5 % 

Skolparken, per dag.      

Kategori 1  430 440 10 2 % 

Kategori 2  1 600 1 630 30 2 % 

Kategori 3  3 200 3 300 100 3 % 

Biblioteken 

Rätten att ta ut avgifter grundas på Bibliotekslag (SFS 2013:801) 

Förseningsavgifter för låntagare från 18 år och äldre, avser endast vuxenmedia. 

Bok per påbörjad dag.   2 2 0 2 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Ljudbok per påbörjad dag.   2 2 0 2 % 

DVD film vuxen per påbörjad 
dag.  

 4 4 0 2 % 

Dator/TV-spel per påbörjad 
dag.  

 4 4 0 2 % 

Övriga medier per påbörjad 
dag.  

 4 4 0 2 % 

Kopior och utskrifter per sida. 
Nya tjänster se nedan 

   0  

A4 svartvit  3 3 0 2 % 

A3 svartvit  5 5 0 2 % 

A4 färg   5 5 0 2 % 

A3 färg   10 10 0 2 % 

Nytt lånekort, per styck.  10 10 0 2 % 

Ersättning försvunna eller förstörda medier, samtliga låntagare, per exemplar. 

Kurslitteratur   500 510 10 2 % 

DVD-film vuxen.  400 410 10 3 % 

DVD-film barn.  400 410 10 3 % 

Tidskrift.  50 50 0 0 % 

TV-spel.  600 610 10 2 % 

Ljudbok.  300 310 10 3 % 

Vuxenbok.  300 310 10 3 % 

Barnbok.  200 205 5 3 % 

Pocket.  100 105 5 5 % 

Fjärrlån.  800 820 20 3 % 

Övriga medier.  300 305 5 2 % 

Övriga avgifter 

Fjärrlån inom Norden  20 20 0 2 % 

Fjärrlån utanför Norden  200 205 5 3 % 

Beställda kopior från andra 
bibliotek 

 Enligt 
kostnad 

från 
levererand
e bibliotek 

   

Kulturskola. 

Elevavgift barn och ungdom i 
åldern 3-25 år, per termin. 
Gäller även tillkommande 
syskon och ämnen. 

 500 510 10 2 % 

Elevavgift vuxen från 26 år, per 
termin. 

 2 200 2 240 40 2 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Instrumenthyra barn och 
ungdom i åldern 6-25 år, per 
termin. Gäller även om eleven 
fyller 26 år under läsåret. 

 350 360 10 3 % 

Instrumenthyra vuxen från 26 
år, per termin. 

 700 710 10 1 % 

Instrumentlek för barn i årskurs 
1, per termin. 

 500 510 10 2 % 

Ensemble och kör (ej ämnes-
studerande, i mån av plats). 

 350 360 10 3 % 

Tillfälliga kortkurser och 
seminarier. 

 Kulturskol
ans 

enhetsche
f beslutar 

om 
tillfällig 

avgift. 

Kulturskol
ans 

enhetsche
f beslutar 

om 
tillfällig 

avgift. 

  

Maximal avgift per termin och 
familj. Gäller dock inte 
instrumenthyra. 

 1 800 1 840 40 2 % 

Elevavgift vuxen med 
funktionsnedsättning från 26 
år, per termin. 

 500 510 10 2 % 

Fördjupningskurs för barn och 
ungdom i åldern 6-25 år, 
inklusive elevavgift. 

 1 500 1 530 30 2 % 

Avgiftsbefrielse. 

Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel 
föregående år, understiger 3 basbelopp. 

Museum och turism. 

Historiska guidningar för allmänheten eller historisk tågtur, 50 minuter inklusive 6 % moms. 

Vuxen.  100 102 2 2 % 

Barn.  50 51 1 2 % 

Historisk stadsvandring, guidning 50 minuter (ingen moms). 

Vuxen.  70 72 2 3 % 

Barn i vuxens sällskap.  0 0   

Förskolor, grundskolor och 
gymnasium från besökande 
kommuner, per grupp. 

 500 510 10 2 % 

Gruppbokningar, (ingen moms). Guidning en timme, per grupp. 

Dagtid klockan 08-17.  1 000 1 020 20 2 % 

Kvällstid och helg.  1 500 1 530 30 2 % 

Tåget, gruppbokning inklusive 
6 % moms, guidning 50 
minuter. 

 2 000 2 040 40 2 % 

Parkguidning för allmänheten inklusive 25 % moms, per person. 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Guidning i en timme.  90 92 2 2 % 

Guidning i två timmar.  120 122 2 2 % 

Parktåget för allmänheten inklusive 6 % moms, per person. 

Vuxen.  120 122 2 2 % 

Barn.  60 61 1 2 % 

Gruppbokningar, parkguidning inklusive 25 % moms, minst 20 personer. 

Guidning i en timme, per 
person. 

 90 92 2 2 % 

Guidning i två timmar, per 
person. 

 120 122 2 2 % 

Helgtillägg, grupper efter 
klockan 18, lördag, söndag och 
helgdag, per grupp. 

 500 510 10 2 % 

Guidad busstur, per grupp.  2 000 2 040 40 2 % 

Parktåget, gruppbokning inklusive 6 % moms. 

Parktåget, 1½ timme.  3 000 3 060 60 2 % 

Parktåget vid dubbeltur.  4 500 4 590 90 2 % 

Parktåget, 2 timmar  4 000 4 080 80 2 % 

Helgtillägg, grupper efter 
klockan 18, lördag, söndag och 
helgdag, tågtur, per grupp. 

 500 510 10 2 % 

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium. 

Parktåget, per tur.  600 612 12 2 % 

Trädgårdsutbildningar/Studiebesök. 

Guidning per grupp i en 
timme. 

 1 000 1 020 20 2 % 

Guidning per grupp i två 
timmar. 

 2 000 2 040 40 2 % 

Guidning per grupp i tre 
timmar. 

 3 000 3 060 60 2 % 

Föredragning. 

Dagtid, klockan 8-17 i en 
timme. 

 1 000 1 020 20 2 % 

Kvällstid och helg i en timme  1 500 1 530 30 2 % 
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6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets 
avgiftsgrundande inkomst. 

Avgiftsnivåerna följer Skolverkets årligen publicerade riktlinjer om avgiftsnivåer och 
inkomsttak. Följer kommun Skolverkets villkor betalas statsbidrag ut för att 
kompensera kommunen för minskade intäkter som uppstår med ett inkomsttak, 
maxtaxa, för hushållen. Statens skolverk ska senast den 1 december året före 
bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst 
per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad. Beslut om förskole- och 
fritidshemsavgifter tas sedan årligen av nämnd. Rapportering från 
utbildningsförvaltningen sker först när skolverkets uppgifter har inkommit. 

Avgiften är preliminär till Skatteverket fastställt hushållets taxerade inkomst. Då 
jämför kommunen de av hushållen uppgivna inkomsterna med uppgifter som 
hämtas från Skatteverket. Varje år kontrolleras och jämförs inkomståret två år bakåt i 
tiden. Vid avvikelser sker en utbetalning eller så sker en extra debitering till 
hushållen. 

Avgift för ansökan om fristående förskoleverksamhet  

Den som i Enköpings kommun vill starta fristående förskoleverksamhet, utöka en 
befintlig förskoleverksamhet eller göra ett ägarbyte för befintlig förskoleverksamhet 
måste ansöka om tillstånd hos kommunen. För att behandla ansökan tar Enköpings 
kommun ut en avgift. 

  

Tillämpning av maxtaxa  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Avgift förskola Barn 1 
(3%) 

1 572 kr    

 Barn 2 
(2%) 

1 048 kr    

 Barn 3 
(1%) 

524 kr    

Avgift fritidshem Barn 1 
(2%) 

1 048 kr    

 Barn 2 
(1%) 

524 kr    

 Barn 3 
(1%) 

524 kr    

      

Ansökan om godkännande att 
starta en fristående förskola 
genom nyetablering 

 25 000 25 000   

      

Ansökan om utökning av 
befintlig verksamhet vid en 
förskoleenhet 

 15 000 15 000   
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Tillämpning av maxtaxa  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

Ansökan om ägarbyte för 
befintlig verksamhet vid en 
förskoleenhet 

 15 000 15 000   

7 Vård- och omsorgsnämnden 

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Avgifter inom högkostnadsskyddet maxtaxa 

Hemtjänst*, kr per timme  200 200 0 0 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 
som utförs av sjuksköterska, kr 
per besök 

 100 100 0 0 

Minimiavgift för hemtjänst, kr 
per månad 

 200 200 0 0 

Avgift omvårdnadsboende, kr 
per månad (maxtaxa). 

 2 170 2359 189 8,7% 

Avgift korttidsplats, 
trygghetsplats, avlastning, 
växelvård, kr per dygn 

 90 72 -18 -20% 

Trygghetslarm, kr per månad  240 240 0 0 

Installationsavgift 
trygghetslarm, 
engångskostnad 

 350 350 0 0 

      

Avgifter utanför högkostnadsskyddet 

Matabonnemang, kr per 
månad 

 3 120 3 120 0 0 

Matavgift korttidsplats, 
trygghetsplats, kr per dygn 

 104 104 0 0 

Resor dagverksamhet, kr per 
resa 

 35 35 0 0 

Matavgift dagverksamhet, kr 
per dag 

 78 78 0 0 

Matavgift 
Gluggen/Asphagen, kr per 
dygn 

 82 82 0 0 

Matavgift kontakt-
/stödfamilj, kr per dygn 

 82 82 0 0 

Avgifter korttidslån** 

Manuell rullstol, kr per månad  200 350 150 75% 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Hygienstol, rullande, kr per 
månad 

 200 250 50 25% 

Sängryggstöd, elektriskt, kr per 
månad 

 200 250 50 25% 

Antidecubitusmadrass, kr per 
månad 

 200 300 100 50% 

Vårdsäng reglerbar exkl. 
madrass, kr per månad 

 400 500 100 25% 

Basmadrass vid sänglån, kr per 
månad 

 200 200   

Mobil lyft exkl. sele, kr per 
månad 

 400 500 100 25% 

Korttidslån övrigt - första 
hjälpmedlet, kr per månad 

 200 200 0 0 

      

Avgifter långvarigt lån*** 

Elrullstol, kr per månad  110 110 0 0 

      

      

* I hemtjänstavgiften ingår samtliga insatser. I avgiften ingår ej hälso- och 
sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, samt insatser utförda av 
arbetsterapeut/fysioterapeut. 

** Korttidslån är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till personer 
som inte är skrivna i Enköpings kommun samt vid dubbelutrustning t.ex. 
sommarstugor och för resebruk. 
Minsta avgift är alltid en månad. 
Transportkostnader tillkommer. 

*** Förskrivning enligt hälso-och sjukvårdslagen 
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8 Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 att räddningstjänstens taxor årligen 
räknas upp med Sveriges kommuner och landstings (SKLs) PKV-index. SKL 
uppdaterar indexet vid varje skatteunderlagsprognos. 

Nya taxor gäller från den 1 januari varje år med uppräkning enligt det senaste 
publicerade PKV-indexet. 

  

Taxan/avgiften avser  
KF beslut 

taxa 2022 
momsfritt 

Förslag 
taxa 2023 
momsfritt 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Tillsyn       

 Avgift för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften är baserad på de 
fasta kostnader förbundet har för tillsynsverksamheten. Grundavgiften omfattar förarbete, restid, 
protokollskrivning samt arkivering. Den rörliga avgiften omfattar den tid tillsynsbesöket tar på plats. Ett 
tillsynsbesök debiteras alltid med minst två timmar. Alla tillsynsbesök ska normalt följas upp genom återbesök 
på plats. Kan tillsynen inte avslutas i samband med återbesöket avgiftsbeläggs återbesöket med en rörlig 
avgift med minst två timmar.  

 Grundavgift   2940    

 Rörlig avgift per timme   875    

 Tillsynsbesök, 2 timmar eller 
mindre  

 4690    

 Tillsynsbesök, mer än 2 timmar   4690+875:-
/tim 

   

 Återbesök, brister åtgärdade   Ingen avgift    

 Återbesök, brister kvarstår   1750    

      

 

   

KF beslut 
taxa 2022 
exklusive 

moms 

Förslag 
taxa 2023 
exklusive 

moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Tillstånd       

 Avgift för tillståndsprövning utgörs av fast schablontid baserad på uppskattad handläggningstid för olika 
typärenden. För denna tid debiteras en rörlig avgift. Den rörliga avgiften är baserad på de fasta kostnader 
förbundet har för tillståndsprövningen. Avgiften omfattar registrering, underlagskontroll, remisshantering, 
granskning, beslut, expediering, arkivering, avsyning samt restid.  

 Rörlig avgift   850/tim    

 Brandfarliga varor       

 Nytt tillstånd       

 Mycket enkel; 4,5 timmar 
Mycket enkel handläggning. 
Ansökan avser hantering av 
mycket liten mängd 
brandfarlig vara. Ärendet 
omfattar normalt inte remiss 
till annan myndighet eller 

 3 830    
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KF beslut 
taxa 2022 
exklusive 

moms 

Förslag 
taxa 2023 
exklusive 

moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

besök på plats. Ex: mycket 
begränsad hantering  

 Enkel; 7 timmar Enkel 
handläggning. Ansökan avser 
begränsade mängder. Ärendet 
omfattar normalt inte remiss 
till annan myndighet. Besök på 
plats inför beviljande av 
tillstånd eller genom avsyning 
ingår normalt i prövningen. Ex: 
skola, restaurang och 
försäljningsställe  

 5 960    

 Medel; 9 timmar Medelsvår 
handläggning. Ansökan avser 
hantering av omfattande 
mängder med omfattande krav 
om dokumentation som ska 
lämnas in. Ärendet omfattar 
normalt remiss till annan 
myndighet och besök på plats 
inför beviljande av tillstånd 
eller genom avsyning. Ex: 
bensinstation, verkstad, 
enklare industri, lantbruk  

 7 660    

 Komplicerad; 16 timmar 
Komplicerad handläggning. 
Ansökan avser om-fattande 
och komplex hantering. 
Mycket omfattande krav om 
dokumentation som ska 
lämnas in. Ärendet omfattar 
remiss till flera andra 
myndigheter och besök på 
plats inför beviljande av 
tillstånd samt vid avsyning. Ex: 
industri, 2:4-anläggning (farlig 
verksamhet)  

 13 620    

      

 Ny tillståndshavare       

 Ny tillståndshavare; 3 timmar 
Byte av tillståndshavare. Inga 
övriga ändringar i tillståndet  

 2 550    

 Utökad omfattning; 6 timmar 
Utökad omfattning utan 
förändrad riskbild (större volym 
men samma typ av brand-farlig 
vara. Om utökningen innebär 
väsentlig ändring av riskbilden 
ska istället nytt tillstånd sökas. 
Ex: från 700 liter brandfarlig 
vätska till 1 000 liter.  

 5110    

 Förnyat tillstånd; 4,5 timmar 
Förnyelse av tidigare tillstånd 
utan övriga ändringar i 

 3 830    
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KF beslut 
taxa 2022 
exklusive 

moms 

Förslag 
taxa 2023 
exklusive 

moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

tillståndet. Övriga ändringar i 
tillståndet medför krav om nytt 
tillstånd.  

 Avslag; 2,5 timmar Tillstånd 
beviljas inte.  

 2 130    

 Timdebitering per timme 
Timdebitering kan tillämpas för 
ansökningshandlingar som 
inte är kompletta och/eller för 
onormalt tidskrävande 
tillståndsprövning  

 850/tim    

      

 Explosiva varor       

 Nytt tillstånd       

 Mycket enkel; 5,5 timmar 
Mycket enkel handläggning. 
Ansökan avser hantering av 
mycket lite mängd explosiv 
vara. Ärendet omfattar normalt 
inte remiss till annan 
myndighet än polisen. Ex: < 25 
kg pyrotekniska artiklar inom 
riskklass 1.3 och 1.4 
(stenspräckare och 
därtillhörande tändsatser)  

 4 680    

 Enkel; 8 timmar Enkel 
handläggning. Ansökan avser 
begränsade mängder. Ärendet 
omfattar normalt inte remiss 
till annan myndighet än polis. 
Besök på plats inför beviljande 
av tillstånd eller genom 
avsyning ingår normalt i 
prövningen.  

 6 750    

 Medel; 10 timmar Medelsvår 
handläggning. Ansökan avser 
hantering av omfattande 
mängder. Omfattande krav om 
dokumentation som ska 
lämnas in. Ärendet omfattar 
normalt remisser till andra 
myndigheter och besök på 
plats inför beviljande av 
tillstånd eller genom avsyning.  

 8 430    

 Komplicerad; 17 timmar 
Komplicerad handläggning. 
Ansökan avser omfattande och 
komplex hantering. Mycket 
om-fattande krav om 
dokumentation som ska 
lämnas in. Ärendet omfattar 
remisser till andra myndigheter 
och besök på plats inför 

 14 470    
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KF beslut 
taxa 2022 
exklusive 

moms 

Förslag 
taxa 2023 
exklusive 

moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

beviljande av tillstånd samt vid 
avsyning.  

      

 Ny tillståndshavare; 4 timmar 
Byte av tillståndshavare, inga 
övriga ändringar i tillståndet  

 3 410    

 Utökad omfattning; 7 timmar 
Utökad omfattning utan 
förändrad riskbild (större volym 
men samma typ av explosiv 
vara). Om utökningen innebär 
väsentlig ändring av riskbilden 
ska istället nytt tillstånd sökas. 
Ex: utökad mängd från 50 kg 
explosiva varor till 75 kg.  

 5960    

 Förnyat tillstånd; 5 timmar 
Förnyelse av tidigare tillstånd 
utan övriga ändringar i 
tillståndet. Övriga ändringar i 
tillståndet medför krav om nytt 
tillstånd.  

 4260    

 Avslag; 2,5 timmar Tillstånd 
beviljas inte.  

 2130    

 Godkänna ny föreståndare; 2,5 
timmar Ny föreståndare utan 
övriga tillstånds-ändringar. Vid 
ansökan om nytt tillstånd ingår 
godkännande av föreståndare i 
ordinarie avgift för nytt 
tillstånd.  

 2130    

Timdebitering  
Timdebitering kan tillämpas för 
ansökningshandlingar som 
inte är kompletta och/eller för 
onormalt tidskrävande 
tillståndsprövning. 

 850/tim    

      

 Samråd inför hetarbeten       

 Avgift för samråd, enligt LBE 
9§, inför reparations- eller 
underhållsarbeten utgörs av en 
rörlig avgift som omfattar 
samrådstiden på plats. 
Avgiften är baserad på samma 
fasta kostnader som förbundet 
har för tillsynsverksamheten. 
Ett samråd debiteras alltid med 
minst två timmar.  

     

 Samråd, 2 timmar eller mindre   1 750    

 Samråd, mer än 2 timmar   1 750+ 875:-
/tim 
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KF beslut 
taxa 2022 
exklusive 

moms 

Förslag 
taxa 2023 
exklusive 

moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

 

9  VafabMiljö kommunalförbund 

Allmänna bestämmelser  

VafabMiljö Kommunalförbundet (härefter Förbundet) ansvarar enligt miljöbalken, 
kap 15, 20 § för att samla in och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från hushåll och verksamheter i kommunen. I ansvaret ingår insamling och 
omhändertagande av slam med mera från små avloppsanläggningar samt fett från 
fettavskiljare. Denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av taxan. Avgift anges inklusive 
lagstadgad mervärdesskatt (moms). 

Miljöstyrande taxa 

Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta ut avgifter så att 
återanvändning, återvinning och en miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägare är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med fastighetsägare 
avses den som äger en fastighet eller den som enligt kap 1, 5 § 
fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med 
fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten föreligger för alla fastigheter med byggnad där 
människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. En 
nyttjanderättshavare, tillexempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra 
fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till 
nyttjanderättshavaren. 

Fakturering och betalningsvillkor 

Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka kostnaderna 
för avfallshanteringen. Avgifterna för regelbunden hämtning avseende perioden 1 
januari - 31 december debiteras periodvis. Avgifterna kan debiteras i förskott. Övriga 
avgifter kan debiteras i efterskott. Fakturering för tömning av små 
avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter 
debiteras av samt betalas till Förbundet. 

Undantag från avfallsföreskrifterna 

Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna görs till förbundet eller 
tillsynsansvarig nämnd enligt avfallsföreskrifterna. Undantag kan sökas för 
exempelvis hemkompostering, förlängt hämtningsintervall, delat kärl eller uppehåll i 
hämtning av mat- och restavfall eller slam. 

Särskilt om avfall från verksamheter  

Rest- och matavfall hämtas genom Förbundets försorg. Mindre verksamheter får 
lämna grovavfall och farligt avfall vid Återbruket om särskilt avtal tecknats, s.k. 
Återbrukskort. För andra avfallsfraktioner och annat omhändertagande ansvarar 
verksamhetsutövaren själv för att den aktör som anlitas har nödvändiga tillstånd etc. 
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Återbruken och återvinningsstationerna  

Grovavfall och farligt avfall från hushållen lämnas till Återbruket i Enköping eller till 
det mobila Återbruket som besöker kranstätorterna. Detta ingår i 
renhållningsavgiften. 

Producentansvaret för returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 januari 
2022. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid de publika insamlingsplatser som 
finns angivna på förbundets hemsida. Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst 
som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära insamling (BNI) av 
returpapper och kontorspapper för: ägare av flerbostadshus, samfälligheter och 
bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering, organisationer, 
företag och kommunala verksamheter. 

Batterier lämnas i batteriholkar som finns på många platser runtom i kommunen. 
Förpackningar lämnas på något av returtorgen/återvinningsstationerna. 

Taxa 2023 

Förbundet har lämnat förslag på ny gemensam taxa för Förbundet 12 medlems 
kommuner. 

   
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Sophämtning  

 Avgiften för sophämtning utgörs av en grundavgift samt hämtningsavgifter.  

 Grundavgifter       

 Grundavgift Småhus, per 
bostad  

 1 780 1 842 62 3,5 % 

 Grundavgift Småhus, sommar, 
per bostad  

 1 250 1 294 44 3,5 % 

 Grundavgift Flerbostadshus, 
per lägenhet  

 890 921 31 3,5 % 

 Grundavgift Verksamheter, per 
anläggning  

 1 390 1 439 49 3,5 % 

      

 Hämtningsavgifter       

 Helårsabonnemang, rest- och 
matavfall  

     

 Restavfall  

 Kärlstorlek   Antal 
tömningar 
per år  

    

 Restavfall, Kärl litet   13  609 630 21 3,4 % 

  26  853 883 30 3,5 % 

 Restavfall, Kärl mellan   13  785 812 27 3,4 % 

  26  1 099 1 137 38 3,5 % 

 Restavfall, Kärl stort   13  finns ej    

  26  2 028 2 099 71 3,5 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Matavfall, Kärl 140 l (hämtas 
varannan vecka)  

 26  200 200 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 240 l (hämtas 
varannan vecka)  

 26  343 343 0 0,0 % 

      

 Helårsabonnemang, Osorterat       

 Osorterat avfall, Kärl litet   26  3 706 4 002 296 8,0 % 

 Osorterat avfall, Kärl mellan   26  4 778 5 160 382 8,0 % 

 Osorterat avfall, Kärl stort   26  8 814 9 519 705 8,0 % 

      

 Sommarabonnemang, rest- 
och matavfall  

     

 Kärlstorlek   Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Restavfall, Kärl litet   6  365 378 13 3,6 % 

  11  511 529 18 3,5 % 

 Restavfall, Kärl mellan   6  471 488 17 3,6 % 

  11  659 682 23 3,5 % 

 Restavfall, Kärl stort   6  finns ej    

  11  1 216 1 259 43 3,5 % 

 Matavfall, Kärl 140 l, (hämtas 
varannan vecka)  

 11  120 120 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 240 l, (hämtas 
varannan vecka)  

 11  206 206 0 0,0 % 

      

 Sommarabonnemang, 
osorterat  

     

 Kärlstorlek   Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Osorterat avfall, Kärl litet   11  2 224 2 424 200 9,0 % 

 Osorterat avfall, Kärl mellan   11  2 866 3 095 229 8,0 % 

 Osorterat avfall, Kärl stort   11  5 289 5 712 423 8,0 % 

 Gemensamhetsbehållare vid 
hämtningsplats  

     

 Gemensamhetsbehållare rest- 
och matavfall Småhus, hel år 
(per hushåll)  

 776 803 27 3,5 % 

 Gemensamhetsbehållare rest- 
och matavfall småhus, sommar 
(per hushåll)  

 465 481 16 3,4 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

 Flerbostadshus och 
samfälligheter, 
helårsabonnemang  

     

 Flerbostadshus och 
samfälligheter rest- och 
matavfall  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Restavfall, Kärl litet   13  609 630 21 3,4 % 

  26  853 883 30 3,5 % 

  52  1 705 1 765 60 3,5 % 

  104  Finns ej    

  156  Finns ej    

 Restavfall, Kärl mellan   13  785 812 27 3,4 % 

  26  1 099 1 137 38 3,5 % 

  52  2 198 2 275 77 3,5 % 

  104  5 494 5 686 192 3,5 % 

  156  7 693 7 962 269 3,5 % 

 Restavfall, Kärl stort   13  Finns ej    

  26  2 028 2 099 71 3,5 % 

  52  4 055 4 197 142 3,5 % 

  104  10 136 10 491 355 3,5 % 

  156  14 192 14 688 496 3,5 % 

 Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 l)   13  Finns ej    

  26  3 215 3 328 113 3,5 % 

  52  6 429 6 654 225 3,5 % 

  104  16 073 16 636 563 3,5 % 

  156  22 501 23 289 788 3,5 % 

 Matavfall, Kärl 140 l   13  Finns ej    

  26  200 200 0 0,0 % 

  52  400 400 0 0,0 % 

  104  1 000 1 000 0 0,0 % 

  156  1 400 1 400 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 240 l   13  Finns ej    

  26  343 343 0 0,0 % 

  52  686 686 0 0,0 % 

  104  1 714 1 714 0 0,0 % 

  156  2 400 2 400 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 400 l (ej 
nytecknande)  

 13  Finns ej Finns ej   
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

  26  476 476 0 0,0 % 

  52  951 951 0 0,0 % 

  104  2 379 2 379 0 0,0 % 

  156  3 330 3 330 0 0,0 % 

    0  

 Flerbostadshus och 
samfälligheter, osorterat avfall  

 Antal 
tömningar 
per år  

  0  

 Osorterat, Kärl litet   26  3 706 4 002 296 8,0 % 

  52  7 411 8 004 593 8,0 % 

  104  Finns ej    

  156  Finns ej    

 Osorterat, Kärl mellan   26  4 778 5 160 382 8,0 % 

  52  9 555 10 319 764 8,0 % 

  104  23 889 25 800 1 911 8,0 % 

  156  33 444 36 120 2 676 8,0 % 

 Osorterat, Kärl sort   26  8 814 9 519 705 8,0 % 

  52  17 629 19 039 1 410 8,0 % 

  104  44 071 47 597 3 526 8,0 % 

  156  61 699 66 635 4 936 8,0 % 

 Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 l)   26  13 976 15 094 1 118 8,0 % 

  52  27 951 30 187 2 236 8,0 % 

  104  69 879 75 469 5 590 8,0 % 

  156  97 830 105 656 7 826 8,0 % 

      

 Sommarabonnemang, 
Flerbostadshus och 
samfälligheter, rest- och 
matavfall  

 Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Restavfall, Kärl litet   6  365 378 13 3,6 % 

  11  511 529 18 3,5 % 

  22  1 023 1 059 36 3,5 % 

  44  Finns ej    

 Restavfall, Kärl mellan   6  471 488 17 3,6 % 

  11  659 682 23 3,5 % 

  22  1 319 1 365 46 3,5 % 

  44  3 296 3 411 115 3,5 % 

 Restavfall, Kärl stort   6  Finns ej    

  11  1 216 1 259 43 3,5 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

  22  2 433 2 518 85 3,5 % 

  44  6 081 6 294 213 3,5 % 

 Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 l)   6  Finns ej    

  11  1 929 1 997 68 3,5 % 

  22  3 858 3 993 135 3,5 % 

  44  9 644 9 982 338 3,5 % 

 Matavfall, Kärl 140 l   6  Finns ej    

  11  120 120 0 0,0 % 

  22  240 240 0 0,0 % 

  44  600 600 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 240 l   6  Finns ej    

  11  206 206 0 0,0 % 

  22  411 411 0 0,0 % 

  44  1 029 1 029 0 0,0 % 

 Matavfall, Kärl 400 l (ej 
nytecknande)  

 6  Finns ej    

  11  285 285 0 0,0 % 

  22  571 571 0 0,0 % 

  44  1 428 1 428 0 0,0 % 

      

 Sommarabonnemang, 
flerbostadshus och 
samfälligheter, osorterat avfall  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Osorterat, Kärl litet   11  2 224 2 424 200 9,0 % 

  22  4 446 4 802 356 8,0 % 

  44  Finns ej    

 Osorterat, Kärl mellan   11  2 866 3 095 229 8,0 % 

  22  5 734 6 193 459 8,0 % 

  44  14 332 15 479 1 147 8,0 % 

 Osorterat, Kärl stort   11  5 289 5 712 423 8,0 % 

  22  10 578 11 424 846 8,0 % 

  44  26 434 28 549 2 115 8,0 % 

 Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 l)   11  8 385 9 056 671 8,0 % 

  22  16 771 18 113 1 342 8,0 % 

  44  58 248 62 908 4 660 8,0 % 

      

 Bottentömmande behållare, 
flerbostadshus och 
samfälligheter, 
helårsabonnemang  

 Antal 
tömningar 
per år  
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Behållare restavfall <0,8 kbm   13  2 261 2 340 79 3,5 % 

  26  3 166 3 277 111 3,5 % 

  52  6 331 6 553 222 3,5 % 

  104  15 829 16 383 554 3,5 % 

  156  22 160 22 936 776 3,5 % 

 Behållare restavfall <1,6 kbm   13  3 675 3 804 129 3,5 % 

  26  5 144 5 324 180 3,5 % 

  52  10 289 10 649 360 3,5 % 

  104  25 721 26 621 900 3,5 % 

  156  36 010 37 270 1 260 3,5 % 

 Behållare restavfall <2,4 kbm   13  6 219 6 437 218 3,5 % 

  26  8 706 9 011 305 3,5 % 

  52  17 411 18 020 609 3,5 % 

  104  43 529 45 053 1 524 3,5 % 

  156  60 715 62 840 2 125 3,5 % 

 Behållare restavfall <3,2 kbm   13  8 480 8 777 297 3,5 % 

  26  11 871 12 286 415 3,5 % 

  52  23 743 24 574 831 3,5 % 

  104  59 356 61 433 2 077 3,5 % 

  156  83 100 86 009 2 909 3,5 % 

 Behållare restavfall <5 kbm   13  14 133 14 628 495 3,5 % 

  26  19 785 20 571 786 4,0 % 

  52  39 571 40 956 1 385 3,5 % 

  104  98 928 102 390 3 462 3,5 % 

  156  138 499 143 346 4 847 3,5 % 

 Behållare matavfall <0,8 kbm   26  743 743 0 0,0 % 

  52  1 486 1 486 0 0,0 % 

  104  3 714 3 714 0 0,0 % 

  156  5 200 5 200 0 0,0 % 

      

 Sommarabonnemang, 
bottentömmande behållare 
restavfall  

 Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Behållare restavfall <0,8 kbm   11  1 900 1 967 67 3,5 % 

  22  3 799 3 932 133 3,5 % 

  44  9 498 9 830 332 3,5 % 

 Behållare restavfall <1,6 kbm   11  3 086 3 194 108 3,5 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

  22  6 173 6 389 216 3,5 % 

  44  15 433 15 973 540 3,5 % 

 Behållare restavfall <2,4 kbm   11  5 224 5 407 183 3,5 % 

  22  10 446 10 812 366 3,5 % 

  44  26 118 27 032 914 3,5 % 

 Behållare restavfall <3,2 kbm   11  7 123 7 372 249 3,5 % 

  22  14 246 14 745 499 3,5 % 

  44  35 614 36 860 1 246 3,5 % 

 Behållare restavfall <5 kbm   11  11 871 12 286 415 3,5 % 

  22  23 743 24 574 831 3,5 % 

  44  59 356 61 433 2 077 3,5 % 

 Behållare matavfall <0,8 kbm   11  446 446 0 0,0 % 

  22  891 891 0 0,0 % 

  44  2 290 2 290 0 0,0 % 

      

 Bottentömmande behållare 
osorterat avfall, 
helårsabonnemang  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Behållare osorterat <0,8 kbm   26  13 764 14 865 1 101 8,0 % 

  52  27 528 29 730 2 202 8,0 % 

  104  68 820 74 326 5 506 8,0 % 

  156  96 314 104 019 7 705 8,0 % 

 Behållare osorterat <1,6 kbm   26  22 966 24 155 1 189 5,2 % 

  52  44 733 48 312 3 579 8,0 % 

  104  111 831 120 777 8 946 8,0 % 

  156  156 511 169 032 12 521 8,0 % 

 Behållare osorterat <2,4 kbm   26  37 851 40 879 3 028 8,0 % 

  52  75 701 81 757 6 056 8,0 % 

  104  189 254 204 394 15 140 8,0 % 

  156  264 865 286 054 21 189 8,0 % 

 Behållare osorterat <3,2 kbm   26  51 615 55 744 4 129 8,0 % 

  52  103 229 111 487 8 258 8,0 % 

  104  258 185 278 840 20 655 8,0 % 

  156  361 179 390 073 28 894 8,0 % 

 Behållare osorterat <5 kbm   26  86 024 92 906 6 882 8,0 % 

  52  172 049 185 813 13 764 8,0 % 

  104  430 121 464 531 34 410 8,0 % 

  156  601 965 650 122 48 157 8,0 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

 Sommarabonnemang vecka 
18–38 eller 19–39, 
bottentömmande behållare, 
osorterat avfall  

 Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Behållare osorterat <0,8 kbm   11  8 256 8 916 660 8,0 % 

  22  16 511 17 832 1 321 8,0 % 

  44  41 278 44 580 3 302 8,0 % 

 Behållare osorterat <1,6 kbm   11  13 415 14 488 1 073 8,0 % 

  22  26 830 28 976 2 146 8,0 % 

  44  67 076 72 442 5 366 8,0 % 

 Behållare osorterat <2,4 kbm   11  22 703 24 519 1 816 8,0 % 

  22  45 405 49 037 3 632 8,0 % 

  44  113 513 122 594 9 081 8,0 % 

 Behållare osorterat <3,2 kbm   11  30 958 33 435 2 477 8,0 % 

  22  61 916 66 869 4 953 8,0 % 

  44  154 791 167 174 12 383 8,0 % 

 Behållare osorterat < 5 kbm   11  51 597 55 725 4 128 8,0 % 

  22  103 194 111 450 8 256 8,0 % 

  44  257 985 278 624 20 639 8,0 % 

      

 Utställning av container för 
restavfall, flerbostadshus och 
samfälligheter  

     

 Utställning av container   1 130 1 170 40 3,5 % 

 Hemtagning av container för 
restavfall  

     

 Lastväxlarcontainer   fanns ej 1 754   

 Liftdumpercontainer   fanns ej 1 136   

 Container som töms på plats   fanns ej 1 136   

      

 Container med restavfall, 
helårsabonnemang  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Container 3-5 kbm   13  11 306 11 702 396 3,5 % 

  26  15 829 16 383 554 3,5 % 

  52  31 658 32 766 1 108 3,5 % 

  104  79 143 81 913 2 770 3,5 % 

  156  110 799 114 677 3 878 3,5 % 

 Container 6-8 kbm   13  22 612 23 403 791 3,5 % 



Taxor och avgifter 2023 50(57) 

   
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

  26  31 658 32 766 1 108 3,5 % 

  52  63 314 65 530 2 216 3,5 % 

  104  158 285 163 825 5 540 3,5 % 

  156  Finns ej    

      

 Abonnemang Restavfall   Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Sommarabonnemang       

 Container 3-5 kbm   11  9 498 9 830 332 3,5 % 

  22  18 994 19 659 665 3,5 % 

  44  47 485 49 147 1 662 3,5 % 

 Container 6-8 kbm   11  18 994 19 659 665 3,5 % 

  22  37 989 39 319 1 330 3,5 % 

  44  94 971 98 295 3 324 3,5 % 

      

  Antal 
tömningar 
per år  

    

 Container med osorterat avfall, 
helårsabonnemang  

     

 Container 3-5 kbm   26  68 796 74 300 5 504 8,0 % 

  52  137 952 148 988 11 036 8,0 % 

  104  343 980 371 498 27 518 8,0 % 

 Container 6-8 kbm   26  137 952 148 988 11 036 8,0 % 

  52  275 904 297 976 22 072 8,0 % 

  104  687 960 742 977 55 017 8,0 % 

 Sommarabonnemang, 
container med osorterat avfall  

 Antal 
tömningar 
per 
sommar  

    

 Container 3-5 kbm   11  41 278 44 580 3 302 8,0 % 

  22  82 555 89 159 6 604 8,0 % 

  44  206 388 222 899 16 511 8,0 % 

 Container 6-8 kbm   11  82 555 89 159 6 604 8,0 % 

  22  165 166 178 379 13 213 8,0 % 

  44  412 776 445 798 33 022 8,0 % 

      

 Lastväxlarcontainer/Liftdumper-container, Flerbostadshus och samfälligheter samt verksamheter  
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Lastväxlarcontainer, tömnings 
avgift  

 1 695 1 754 59 3,5 % 

 Lastväxlarcontainer, 
behandlingsavgift restavfall 
(per ton)  

 1 190 1 232 42 3,5 % 

 Lastväxlarcontainer, 
behandlingsavgift osorterat 
avfall (per ton)  

 1 790 1 933 143 8,0 % 

 Liftdumpercontainer, 
tömningsavgift  

 1 098 1 136 38 3,5 % 

 Liftdumpercontainer, 
behandlingsavgift restavfall 
(per ton)  

 1 190 1 232 42 3,5 % 

 Liftdumpercontainer, 
behandlingsavgift osorterat 
avfall (per ton)  

 1 790 1 933 143 8,0 % 

      

 Tilläggstjänster och avgifter  

 Hämtning extra säck (ordinarie 
tur max 15 kg per säck)  

 per säck  300 300 0 0,0 % 

 Budning (extra hämtning, ej 
ordinarie tur utförs inom 3 
arbetsdagar)  

 per kärl 
och tillfälle  

475 492 17 3,6 % 

 Budning bottentömmande 
behållare och containrar (1-3 
arbetsdagar), avgift utöver 
ordinarie abonnemang  

 per 
tömning 
och 
behållare  

985 926 -59 -6,0 % 

 Leverans av matavfallspåsar 
samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 2 
stycken leveranser per år för 
småhus och vid mer än 6 
stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och 
verksamheter  

 per 
leverans  

450 450 0 0,0 % 

      

 Dragavstånd och manuell hämtning  

 Dragavstånd* baklastande 
sopbil, avgift per tillfälle  

     

 0-4,99 meter   0 0 0  

 5-10,99 meter   25 25 0 0,0 % 

 11-30,99   90 90 0 0,0 % 

 Över 31 meter   för varje 
påbörjad 5 
meters-
sträcka  

110 110 0 0,0 % 

 Dragavstånd* sidlastande 
sopbil, avgift per tillfälle  
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 0-1,6 meter   0 0 0  

 1,61-5 meter   25 25 0 0,0 % 

 5,01-10,99 meter   50 50 0 0,0 % 

 11-30,99 meter   90 90 0 0,0 % 

 över 31 meter   för varje 
påbörjad 5 
meters-
sträcka  

110 110 0 0,0 % 

 *Enkel väg       

      

 Manuell hantering exempelvis 
uppläsning av kärl  

 per 
tillfälle  

50 50 0 0,0 % 

      

 Tilläggsavgifter  

 Ändring av abonnemang  

 Ändring av abonnemang är huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare 
förändring av abonnemang inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450 kronor per 
tillfälle. Ingen avgift utgår om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid 
nybyggnation och ägarbyte.  

      

 Felsortering och hantering  

 Felsorteringsavgift, alla 
kärlstorlekar  

 per 
behållare 
och tillfälle  

500 500 0 0,0 % 

 Felsorteringsavgift, 
bottentömmande behållare 
och container som töms på 
plats  

 per 
behållare 
och tillfälle  

2 500 2 500 0 0,0 % 

 Felsorteringsavgift, 
Lastväxlarcontainrar eller 
liftdumpercontainrar (utöver 
behandlingsavgift). 
Behandlingsavgift för det avfall 
som finns i behållaren 
tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften  

 per 
behållare 
och tillfälle  

1 500 1 500 0 0,0 % 

 Felsorteringsavgift 
Elavfall/Farligt avfall, 
behållaren innehåller farligt 
avfall eller elektronik som 
upptäcks efter tömning  

 per 
behållare 
och tillfälle  

5 000 5 000 0 0,0 % 

 Hanteringsavgift överfull 
behållare  

 per 
behållare 
och tillfälle  

300 300 0 0,0 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Undantag från 
avfallsföreskrifterna och 
förlängt hämtningsintervall  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Helårsabonnemang, restavfall, 
kärl litet  

 4  488 505 17 3,5 % 

 Sommarabonnemang vecka 
18-38 eller 19-39, restavfall, kärl 
litet  

 2  293 303 10 3,4 % 

      

 Insamling/hämtning av returpapper  

 BNI-abonnemang för 
returpapper  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

 Kärl Mellan (dvs mindre än 370 
liter)  

 13  490 490 0 0,0 % 

  26  975 975 0 0,0 % 

  52  1 950 1 950 0 0,0 % 

  104  4 875 4 875 0 0,0 % 

 Kärl Stor (dvs 370 liter eller 
större)  

 13  730 730 0 0,0 % 

  26  1 465 1 465 0 0,0 % 

  52  2 925 2 925 0 0,0 % 

  104  7 315 7 315 0 0,0 % 

 Bottentömmande behållare 
max 5 m3  

 13  4 500 4 500 0 0,0 % 

  26  9 000 9 000 0 0,0 % 

  52  18 000 18 000 0 0,0 % 

  104  erbjuds ej    

 Containerhämtning max 8 m3   13  10 900 10 900 0 0,0 % 

  26  21 700 21 700 0 0,0 % 

  52  43 500 43 500 0 0,0 % 

  104  erbjuds ej    

      

 Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall  

 Hämtning av grovavfall 
(sorterat och paketerat) max 16 
kollin  

 1-8 kollin 
per tillfälle  

500 800 300 60,0 % 

  9-16 kollin 
per tillfälle  

ny 1 600   

      

 Enstaka kollin, så som soffa, 
säng etc. över 25 kg. Max vikt 
50 kg  

 kr per kolli 
samt 
tillkomma

ny 800   
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

nde avgick 
för 
personal  

 Extra personal (minidebitering 
1 timme)  

 per 
påbörjad 
timme  

350 350 0 0,0 % 

      

 Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container  

 Utställning container   1 130 1 170 40 3,5 % 

 Hemtagning av container   1 397 1 446 49 3,5 % 

 Tömning av tillfällig container 
(trädgårdsavfall)  

 per 
tömning  

1 397 1 446 49 3,5 % 

 Behandling blandat 
trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc)  

 per ton  930 930 0 0,0 % 

 Grovavfall ej farligt avfall och 
elektronik  

 per ton  ny 1 838   

 Felsorteringsavgift   per 
container 
och tillfälle  

ny 5 000   

 Om containern innehåller farligt avfall eller elektronik som upptäcks i efterhand. Tillkommer utöver 
behandlingsavgift  

      

 Hämtning av farligt avfall  

 Hämtning av farligt avfall, 
volym 2 stycken papperskassar 
om ca 45 liter/styck  

 per 
tillfälle  

900 900 0 0,0 % 

 Hämtning kyl/frys   per enhet  500 500 0 0,0 % 

      

 Hämtning av latrin   Antal 
hämtninga
r per år  

    

 Sommarabonnemang   6  3 714 3 844 130 3,5 % 

  11  6 809 7 047 238 3,5 % 

      

 Tilläggstjänster       

 Budningsavgift hämtning av 
latrinkärl  

 per kärl  619 641 22 3,6 % 

 Avgift för utkörning av ett 
extra latrinkärl  

 per kärl  393 407 14 3,6 % 

      

 Tömning av slam från små avloppsanläggningar  
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

 Tömning av slam från 
slamavskiljare (WC/BDT), sluten 
tank och minireningsverk  

     

 Regelbunden tömning av 
slamavskiljare, slutna tankar, 
minireningsverk, alla tank- och 
brunns volymer  

 per 
tömnings 
tillfälle  

713 738 25 3,5 % 

 Samtidig tömning på enskild 
fastighet, tömning av BDT-
anläggning i samband med 
tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare. förutsätter att 
slamfordonet ej behöver flyttas  

 0 0 0  

 Behandlingsavgift       

 Avgift per kbm, baseras på 
anläggningens storlek  

 192 199 7 3,6 % 

      

 Tilläggstjänster       

 Tillägg för budning (inom 5 
arbetsdagar från beställning)  

 per 
tömning  

303 314 11 3,6 % 

 Tillägg för akut tömning under 
ordinarie arbetstid (vardagar 
07.00-16.00). Utförs inom 24 
timmar efter beställning.  

 per 
tömning  

3 004 3 109 105 3,5 % 

 Tillägg för akut tömning, övrig 
tid. Utförs inom 24 timmar 
efter beställning, all övrig tid 
utöver ordinarie arbetstid 
vardagar 07.00-16.00  

 per 
tömning  

4 508 4 666 158 3,5 % 

 Tillägg för tidsbestämd 
tömning som utföres under 
ordinarie arbetstid (vardagar 
07.00-16.00)  

 per 
tömning  

ny 3 109   

 Slangdragning över 25 m 
debiteras för varje påbörjat 10-
metersintervall.  

 152 157 5 3,3 % 

 Bomkörning, anläggningen ej 
åtkomlig  

 per 
tillfälle  

379 392 13 3,4 % 

      

 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från små avlopp  

 Borttransport och 
omhändertagande av 
fosforfiltermaterial i säck, 
alternativt filterkasset 0-1000 
kg (kranbil)  

 per 
tömning  

3 444 3 565 121 3,5 % 

 Tömning av löst 
fosforfiltermaterial med sugbil 
inklusive omhändertagande. 
Fastpris upp till 3 timmar 

 per 
tömning  

6 440 6 665 225 3,5 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

inklusive framkörning, sugning 
och lossning. Mängd < 1000 kg  

 Tillägg för tidsåtgång >3 
timmar, sugbil  

 per timme  1 890 1 956 66 3,5 % 

 Tillägg för extra beställd 
tömning. Utförs inom 10 
arbetsdagar från beställning  

 per 
tömning  

3 150 3 260 110 3,5 % 

 Bomkörning   per 
tillfälle  

1 500 1 552 52 3,5 % 

      

 Tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare  

 Abonnemang regelbunden 
tömning, alla volymer  

 Antal 
tömningar 
per år  

    

  12  12 000 12 000 0 0,0 % 

  6  6 000 6 000 0 0,0 % 

 Abonnemang, rörlig avgift per 
kbm baserat på anläggningens 
storlek, 12 tömningar per år  

 per kbm 
och år  

9 000 9 000 0 0,0 % 

 Abonnemang, rörlig avgift per 
kbm baserat på anläggningens 
storlek, 6 tömningar per år  

 per kbm 
och år  

4 500 4 500 0 0,0 % 

      

 Tilläggstjänster       

 Bomkörning   per 
tillfälle  

379 379 0 0,0 % 

 Slangdragning över 25 meter 
debiteras för varje påbörjat 10-
metersintervall, vid delad 
anläggning debiteras 
anläggningsägaren  

 152 152 0 0,0 % 

      

 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare  

 Tömning av 
fettavskiljare/slutentank eller 
avskiljare/kombisystem för 
matavfall, 0-3 kbm  

 per 
tömning  

1 200 1 200 0 0,0 % 

 Tömning av 
fettavskiljare/sluten tank eller 
avskiljare/kombisystem för 
matavfall >3,1 kbm  

 per 
tömning  

1 500 1 500 0 0,0 % 

 Rörlig avgift per kbm, baseras 
på mängd fettavskiljarslam vid 
tömning  

 per kbm  1 023 1 023 0 0,0 % 

 Rörlig avgift, baseras på 
mängd kvarnat matavfall vid 
tömning  

 per kbm  750 750 0 0,0 % 
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KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 2023 

inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

      

 Tilläggstjänster       

 Budning, utförs inom 5 
arbetsdagar från beställning  

 per 
tömning  

303 303 0 0,0 % 

 Tillägg för akut tömning, 
ordinarie arbetstid. Utförs inom 
24 timmar efter beställning, 
vardagar 07.00-16.00. 
Tillämpas även för 
tidsbestämda tömningar som 
inte är akuta  

 per 
tömning  

3 004 3 004 0 0,0 % 

 Tillägg för akut tömning, övrig 
tid. Utförs inom 24 timmar 
efter beställning, all övrig tid 
utöver ordinarie arbetstid 
vardagar 07.00-16.00  

 per 
tömning  

4 508 4 508 0 0,0 % 

 Bomkörning   per 
tillfälle  

379 379 0 0,0 % 

 Slangdragning över 25 meter 
debiteras för varje påbörjat 10-
metersintervall. Vid delad 
anläggning debiteras 
anläggningsägaren  

 152 152 0 0,0 % 

      

 Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna  

 Avgift för anmälan om 
hemkompostering av matavfall 
(ej tidsbegränsat)  

 per 
anmälan  

350 350 0 0,0 % 

 Förlängt hämtningsintervall 
restavfall (ej tidsbegränsat)  

 per 
ansökan  

700 700 0 0,0 % 

 Delat kärl samt gemensam 
hämtningsplats (ej 
tidsbegränsat)  

 
Avgiftsfritt  

0 0 0  

 Uppehåll i hämtning av mat- 
och restavfall (2 år från beviljad 
ansökan, maximalt 6 år)  

 per 
ansökan  

700 700 0 0,0 % 

 Uppehåll i hämtning av slam 
(2 år från beviljad ansökan, 
maximalt 6 år)  

 per 
ansökan  

700 700 0 0,0 % 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Enköping kommuns kostnader för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 

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

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

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

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

jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

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

jämställs med livsmedel.  

Allmänna bestämmelser om avgift 

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

miljö- och byggnadsnämndens offentliga kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer 

av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan 

verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar 

och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

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

beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 

produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 

byggnadsnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

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

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

kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 



 

 

2 (6) 

  

 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1555 kronor per timme 

kontrolltid och 1625 kronor per timme för uppföljande kontroll som inte var 

planerad, annan offentlig verksamhet samt registrering av 

livsmedelsanläggning. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljö- 

och byggnadsnämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, 

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

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

7 § Miljö- och byggnadsnämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad 

kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk 

kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund 

för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 

som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och 

byggnadsnämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 

enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid 

på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 



 

 

3 (6) 

  

 

7 § Miljö- och byggnadsnämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad 

kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 

ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om 

inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 

taxan börjar gälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta 

att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 

för 1 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 

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

enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan.  

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

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

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

miljö- och byggnadsnämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om 

kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under 

en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits. 
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Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för miljö- och byggnadsnämndens 

nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande 

efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb 

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

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

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för miljö- och byggnadsnämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, 

om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden 

att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 

meddelandet. 

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

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

Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 

efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av 

den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande miljö- och 

byggnadsnämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska 

en avgift för miljö- och byggnadsnämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 

betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 

6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 
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motsvarar miljö- och byggnadsnämndens nedlagda kontrolltid för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

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

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

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

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 

livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

miljö- och byggnadsnämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

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

enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande 

efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett 

enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast 

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

2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett 

och samma kalenderår får miljö- och byggnadsnämnden besluta att ingen 

timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i 

det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut 

avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Enköpings kommun genom 

dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Miljö- och byggnadsämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som 

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

taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2023] betalas av de verksamheter 

som enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 8. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § oavsett 

riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2023. 

 





 Antagen av kommunfullmäktige den 
16 november 2020, paragraf 155 
Taxa enligt miljöbalken 
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Taxebilaga 2, avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF = miljöprövningsförordning (2013:251) 

VK/KK = verksamhetskod/klassningskod 

AK = avgiftsklass 

PN = prövningsnivå 

A och B = tillståndsplikt 

C = anmälningsplikt 

U/UH = utan prövnings-/anmälningsplikt 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

    JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 
30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkrea-
tur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock 
inte inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta må-
naders ålder och avelshannar. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 § 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad.  
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor 
eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta må-
naders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor 
eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kyck-
lingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, el-
ler 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en år-
lig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska 
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta 
antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

- 1.2001 TIM U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) 
men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna 
beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 TIM U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 
men högst 30 djurenheter (det högsta an- talet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 
samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte 
renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jord-
bruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produkt-
ion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbrukspro-
duktion. 

    Odling  

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

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 
som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004 TIM U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jord-
bruksproduktion. 

- 1.3005 TIM U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton fo-
der förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton fo-
der förbrukas per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET- NING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyn-
digheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bear-
betat material (torv) efter det att tillsyns- myndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär upplägg-
ning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att till- synsmyndigheten meddelat be-
slut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 
 
10.20-7 
 
10.20-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, na-
turgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinen-
talsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyn-
digheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus el-
ler andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus el-
ler andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus el-
ler andra jordarter. 



 

 

5 (79) 

  

 

 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 23  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljoavdelningen@enkoping.se 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

 
10.20-9 
 

10.20-10 

 
7 
 

6 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbet-
ning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade 
stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår el-
ler den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per 
kalenderår. 

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

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bear-
betat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter 
det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 
ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

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

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

VK/KK AK PN Beskrivning 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdes-
bestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter utanför områden som omfattas av de-
taljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten be-
drivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvand-
ling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 
500 ton torv per kalenderår. 

- 10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvand-
ling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 
500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden 

än de som avses i 4 kap. 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 11 § 13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mine-

ral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 
för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 

    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalen-
derår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slakt-
vikt per kalenderår 

 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast inne-
bär paketering. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

5 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast av-
ser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär pakete-
ring. 

 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer 
än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en pro-
duktion av högst 50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Rökeri 
5 kap 7 § 15.80 

 
 

15.80-1 
 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 
750 ton rökta produkter per kalenderår. 

 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter 
per kalenderår. 
 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per ka-
lenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter 
per kalenderår. 

 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 § 15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 



 

 

9 (79) 

  

 

 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 23  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljoavdelningen@enkoping.se 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall.  
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en pro-
duktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär pa-
ketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller för-
säljning till allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 15.125 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnpro-
dukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 
med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verk-
samheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
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15.125-1 
15.125-2 

9 
5 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnpro-
dukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av både animaliska och vegetabiliska råva-
ror, i kombinerade eller separata produkter, med en pro-
duktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ur-
sprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multi-
plicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär end-
ast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råva-
ror, i kombinerade eller separata produkter, med en pro-
duktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 
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5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råva-
ror, i kombinerade eller separata produkter, med en pro-
duktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råva-
ror, i kombinerade eller separata produkter, med en pro-
duktion av högst 400 ton per kalenderår. 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 
 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårs-
medelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår.  
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Oljor och fetter 
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5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av såd-
ana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen bas-
eras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen base-
ras på enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 
13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av såd-
ana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av såd-
ana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton 
men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av såd-
ana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Glass 
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5 kap 20 § 15.210 11 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på anima- liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår.  
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 
15.240-2 
 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren eta-
nol per kalen- derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalen-
derår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalen-
derår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhal-
tiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande 
högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade al-
koholhaltiga drycker eller för fram- ställning, blandning el-
ler tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 15.250 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 

 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning 
av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reak-
torvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 8 §. 
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- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton 
per kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst 
tio kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 
000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe 
per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalen-
derår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av ani-

maliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon 
av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produkt-
ion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast av-
ser mjölk eller endast innebär paketering. 

5 kap 30 § 15.340 
 
 
 
 
 
 

 
15.340-1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produkt-
ion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per ka-
lenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per ka-
lenderår. 



 

 

16 (79) 

  

 

 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 23  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljoavdelningen@enkoping.se 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

15.340-2 5 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalen-
derår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska rå- varor med en produkt-
ion av högst 500 ton produkter per kalenderår.  
 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produk-
ter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 
eller endast innebär paketering. 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en pro-
duktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär pa-
ketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
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5 kap 33 § 15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kom-
binerade eller separata produkter, med en produktion av 
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 
till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multi-
plicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i 

 
 

17.10-i1 
 
17.10-i2 

 
 
 

24 
 
22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 
 
17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

13 
 
 
 

11 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per ka-
lenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton tex-
tilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 

 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer 
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men 
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högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår el-
ler för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 
000 ton textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan bered-
ning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan bered-
ning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
7 kap 1 § 18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn 

per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalen-
derår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan bered-
ning av mer än 100 ton hu- dar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 
2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 
2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med ke-
mikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår.  
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end- ast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med ke-
mikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter be-
handlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast av-
ser behandling mot blånadssvamp. 
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    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träpro-
dukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en pro-
duktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikme-
ter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikme-
ter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 
20.30-2 

 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träpro-
dukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en pro-
duktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 3 §. 

 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikme-
ter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träpro-
dukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en pro-
duktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubik-
meter per kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träpro-
dukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en pro-
duktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord- brukspro-
dukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 

C Anläggning för framställning eller bearbetning  av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikme-
ter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
tillfällig flisning. 

 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
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20.40-2 
 
 

20.40-3 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 

20.40-6 
 
 

20.40-7 

 
 

4 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

4 
 
 

5 

på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubik-
meter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per ka-
lenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubik-
meter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad 
på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

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

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

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller bri-
ketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalen-
derår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 

per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 
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8 kap 7 § 
 
 
 

20.60 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 

9 
9 

 
 

7 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubik-

meter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spån-
skivor eller andra produkter av spån. 

-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB- skivor, träfi-
berskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmäl-
ningspliktig enligt 10 §. 

 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, el-
ler 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikme-
ter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikme-
ter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikme-
ter i vatten. 

8 kap 9§ 20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått un- der bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
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20.80-2 

 
20.80-3 
20.80-4 

 
20.80-5 

5 
 

3 
7 

 
5 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikme-
ter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i 
vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vat-
ten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 

men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, be-
hövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

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

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
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9 kap 1 § 21.10-i 
 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
21.10-i4 

 
21.10-i5 

 
 
 

25 
 

22 
 

18 
19 

 
16 

A Anläggning för framställning i industriell skala av pappers-
massa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 

 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi- mekanisk) 
per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi- mekanisk) 
per kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn el-
ler mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av pap-
per, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 
10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 
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10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

6 
 
 

4 

C Anläggning 
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter foto-
grafiskt material i form av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter foto-
grafiskt material i form av film eller papperskopior framkal-
las per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUM-
PRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 
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11 kap 1 § 23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- el-
ler vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 19 A Anläggning för tillverkning av koks. 
11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 
11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillstånds-

pliktig enligt 17 kap 4 §. 
11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 
17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 

23.30-1 
 

23.30-2 

 
 

32 
 

28 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärn-
bränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehål-
lande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
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industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehåll-
ande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 

12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalen-
derår. 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalen-
derår. 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen el-
ler tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
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industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-

dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalen-
derår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalen-
derår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalen-
derår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalen-
derår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalen-
derår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i in-
dustriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalen-
derår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalen-
derår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, me-
talloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
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12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 
 

11 
8 
6 
3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer till-
verka läkemedel (farmaceutisk tillverk- ning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 

 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmäl-
ningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reakt-

ioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska äm-
nen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 

 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i in-
dustriell skala tillverka 
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1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det 
i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”gif- tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, änd-
ring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på 
huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”can-
cerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutageni-
tet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktions-
toxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps- vårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om till- verkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
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24.45-1 

 
24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 

10 
 

16 
10 
10 
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5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska pro-
dukter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
 

24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
6 

 
 

5 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i in-
dustriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksam-
heten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps- vårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter per ka- lenderår, om verksam-
heten inte är tillståndsplik- tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per ka-
lenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 45 §. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 
000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår ge-
nom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produk-
ter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalen-
derår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i in-
dustriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per ka-
lenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i in-
dustriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalen-
derår. 
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- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga ke-
miska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i för-
söks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps- vårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke in-
dustriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosme-
tik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 

25.10-1 
 
25.10-2 

 
 
 
 
 
 

16 
 
12 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 
§ eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummibland-
ning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 

25.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 

8 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation till-
verka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy- anat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per ka-
lenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy- anat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per ka-
lenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 

 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per ka-
lenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per ka-
lenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 500 ton plast- råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, el- ler annan plast om produkt-
ionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara 
per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation till-
verka produkter av plast, om 
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1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation till-
verka produkter av plast, om produkt- ionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 
25.50-4 
 
25.50-5 
 
25.50-6 
 
25.50-7 

 
25.50-8 
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C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare po-
lymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast meka-

nisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälnings-

plikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 

 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalen-

derår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för be- läggning 

eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår 

för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plast-

råvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polyme-
risation, för tillverkning av produkter av plast förutom end-
ast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plast-
råvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polyme-
risation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber 

med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
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14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning 
av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller 
mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
14 kap 3 § 26.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 

26.20-3 
 

26.20-4 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som om-
fattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller sy-
rabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenik-
föreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller ar-
senikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 
per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som om-
fattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller sy-
rabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som om-
fattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller sy-
rabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller ar-
senikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplik-
ten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
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1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 
125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalen-
derår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalen-
derår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per 
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkproduk-
ter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår. 

14 kap 13 § 26.110 4 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalen-
derår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalen-
derår. 
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14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 
gips per kalenderår. 

- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton va- ror av gips 
per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbase-

rade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller om-
rådesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmel-
ser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

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

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn 

eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 
 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 

magnesiumoxid per kalenderår. 
14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 

 
 
 
 
 

29 
 

24 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller se-
kundär produktion), med eller utan utrustning för kontinu-
erlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per 
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 

 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalen-
derår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 
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27.10-i3 

 
27.10-i4 

 
16 

 
14 

000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 
000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 
 
27.20-2 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 
16 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produkt-
ion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm- valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 3 §. 

 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalen-
derår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 

27.25-i1 
27.25-i2 

 
 
 
 

26 
20 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 
175 200 ton råstål per kalenderår. 

 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 me-
gawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 

27.27-i1 
 
 
 

27.27-i2 
 
 
 

27.27-i3 
 
 
 

27.27-i4 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 

10 
 
 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 
500 ton råstål per kalenderår. 

 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per ka-
lenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer 
än 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per ka-
lenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer 
än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalen-
derår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 
100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
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27.27-i5 
 
 
 

27.27-i6 
 
 
 
 

27.27-i7 
 
 
 

27.27-i8 

7 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 

7 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per ka-
lenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält me-
tall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält me-
tall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 

högst 10 000 m3 pro- cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält me-
tall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men högst 1 

000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält me-
tall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller 
sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i 
 
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
27.40-i3 

 
27.40-i4 

 
 
 

12 
 

11 
 

9 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 

 
 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
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27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 8 eller 14 §. 

 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalen-
derår. 

15 kap 11 § 27.70-i 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 

27.70-i3 
 

27.70-i4 
 

27.70-i5 

 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 

11 
 

10 
 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt rå-
material producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, ke-
miska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton 
men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 
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27.70-i6 

 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 

24 
 

14 
 
 

11 
 
 

10 

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke- järnmetall per kalen-
derår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke- järnmetall per kalen-
derår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 
000 ton men högst 3 000 ton icke- järnmetall per kalen-
derår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt rå-
material producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, ke-
miska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 
 

27.100-i1 
 
27.100-i2 

 
27.100-i3 

 
 
 
 
 
 

27 
 
23 

 
18 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningspro-
dukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är 
mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalen-
derår. 

 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kad-
mium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kad-
mium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningspro-
dukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 

21 
19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsproduk-
ter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn el-
ler mer än 5 000 ton per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalen-
derår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 

27.110-1 

 
 
 
 
 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. 

 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke- järnmetall 



 

 

41 (79) 

  

 

 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 23  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljoavdelningen@enkoping.se 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

 
27.110-2 

11 
 

9 

eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningspro-
dukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 
27.120-4 

 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

 
 
 
 
 
 

22 
14 

 
11 
9 
8 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 
50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 13 eller 14 §. 

 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om pro- duktionen är högst 1 
ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 
OCH FÄRGBORT- TAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 

 
 
 
 

13 
 

11 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en samman-
lagd volym av mer än 30 kubikmeter. 

 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
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28.10-i3 

 
28.10-i4 

 
8 

 
7 

högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 

högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår. 
16 kap 2 § 28.20 

 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 
1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte bet-
ning med betpasta 

 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku- bikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upp-
hov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte be-
läggning med metall som sker med vakuummetod. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
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28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
9 

 
8 

 
7 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten 
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per ka-
lenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall 
som sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upp-
hov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

28.50-7 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

9 
 

7 
 

5 
 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en metallför-
brukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 15 kap. 3 §. 

 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och fil- ter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yr-

kesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metall-
gods per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om verk-
samheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yr-
kesmässigt ta bort lack eller färg Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 
kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 

- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av föl-
jande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksam-
heten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt nå-
gon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalen-
derår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av 
högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbruk-
ningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som in-

nehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom brän-

ning eller grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
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kabel. 
    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap 1 § 34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 

per kalenderår. 
- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmoto-

rer per kalenderår. 
18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 § 34.30 

 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 
 

34.30-4 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
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B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalen-
derår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som upp-
går till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfor-
don med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfor-
don med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfor-
don med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfor-
don med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalen-
derår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 
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- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalen-
derår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-

ning med en tillverkningsyta (utom yta för endast monte-
ring) större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-
ning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbet- ningsmaskinerna är 
större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av metallbe-
arbetningsmaskin. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydraul-
oljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubik-
meter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydraul-
oljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubik-
meter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-
ning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med to-
tal tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydraul-
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oljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubik-
meter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydraul-
oljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubik-
meter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydraul-
oljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubik-
meter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-
ning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra 
stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verk-
samheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förlägg-
ning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, 
reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 
    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillför-

seln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommer-
siellt syfte återvinns för återanvändning där även återan-
vändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vat-
tenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera 
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller pro-
dukter, om för- brukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per 
kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
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Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana orga-
niska lösningsmedel medräknas som omfattas av förord-
ningen (2007:846) om fluore- rade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjuk-
hus. 

 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsme-
del, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lös-
ningsmedel 

 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lös-
ningsmedel, 

 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverk-
ning av farmaceutiska produkter 

 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösnings-
medel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsme-
del i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-
ningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per ka-
lenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks 
kunna ge cancer” (R40),  kan  ge cancer” (R45), ”kan ge ärft-
liga genetiska ska- dor” (R46), ”kan ge cancer vid  inand-
ning”  (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) 
eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
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1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpack- ning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassifice- ras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”re- pro-
duktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”repro- duktionstoxici-
tet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
b) mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per ka-
lenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon 
till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker 
utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
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39.50-2 
 

39.50-3 
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8 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, el-
ler 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmäl-
ningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- el-
ler anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 
- Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsme- del 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 
kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KE-
MISKA PRODUKTER 
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20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

39.60-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anlägg-
ningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 
ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalen- derår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen har klassificerats med de risk- fraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mut- agen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”mil-
jöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpack- ning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kate- gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- pad expone-
ring kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande 
för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogeni- tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”muta-
genitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet ka-
tegori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och 
samma tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
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ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 
ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anlägg-
ningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma till-
fälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 
000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 
ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lag-
ras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 

om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per ka-
lenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och 
samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i an-
läggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma till-
fälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anlägg-
ningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk 
industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett 
och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancer- framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox- isk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 upp-
fyller kriterierna för att klassifice- ras i faroklasserna ”akut 
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toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kate- gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- pad expo-
nering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogeni- tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kate-
gori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage- nitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kate- gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön ka- 
tegori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i an-
läggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma till-
fälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anlägg-
ningen avser verksamhet för energipro- duktion eller ke-
misk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton 
vid ett och samma till- fälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med- delats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancer- framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 upp-
fyller kriterierna för att klassifice- ras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- pad expo-
nering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogeni- tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kate-
gori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmil- jön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma till-
fälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalku-
bikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubik-
meter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
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bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 
- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 

bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 
    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS- LEN, EL, VÄRME 

OCH KYLA 
21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma 

som i 15 kap. miljöbalken och avfalls- förordningen 
(2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material produce-
rar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 
även om det material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material produce-
rar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel består 
av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att över-
föra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 
500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalen-
derår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 
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    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
40.40-i2 

 
 
 

24 
12 

A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe- rad till-
förd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 me-
gawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eld- ningsolja eller bio-
gen eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil eld- ningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser 
en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reser-
vaggregat vid elavbrott. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än en-
bart fossil eldningsolja el- ler biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 
högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
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- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 
av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vind- kraftverken inklu-
sive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation 
som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraft-
verk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten 
med det andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (grupp-
station), om vart och ett av vindkraftverken inklusive ro-
torblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation 
som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotor-
blad är högre än 120 meter och står tillsammans med så 
många andra sådana vind- kraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller verksam- 
heterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 
50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verk-
samheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenom- råde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 
10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energi- mängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energi- mängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 
22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reak-
torn stängs av till dess att reak- torn efter avställningsdrift, 
servicedrift och riv- ning har upphört genom att allt kärn-
bränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varakt-
igt har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 

 
 
 
 
 
 

7 
 

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

 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
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50.10-2 

 
 
 
 

6 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 
- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

3 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, el-
ler 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som mo-
torbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 mil-
jon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 ku-
bikmeter flytande motorbränsle för för- säljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som mo- torbränsle för för-
säljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 
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- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 plat-
ser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
    Hamnar 
24 kap 1 § 63.10 

 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 

18 
12 
8 
7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en brutto-
dräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
- hamn för Försvarsmakten, eller 
- färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalen-

derår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en brutto-
dräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälnings-
plikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 
1 §. 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 båtar, med uppläggning 
 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, 

med uppläggning 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning 

    Flygplatser 
24 kap 3§ 63.30 

 
 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 
1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 

 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 
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24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottilj-
flygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 
meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottilj-
flygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 
meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrö-
relser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillstånds-
pliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrö-
relser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordon-
skilometer per kalenderår. 

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilo-
meter per kalenderår. 

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilo-
meter per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 
- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sam-

manlagd spårlängd över 80 kilometer. 
- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nation-

ell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spår-
längd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 
    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikten 
gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälnings-

                                                             
1 Motsvarar en vägsträcka på ca 55 km med 50 000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på ca 55 km med 25 000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på ca 25 km med 10 000 fordonspassager per dygn 
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pliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förord-
ning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljö-
balken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga en-
ligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadrat-
meter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna an- vänds för förvaring el-
ler transport av kemiska produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen har klassificerats med de risk- fraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reprodukt-
ionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord- ning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpack- ning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet en- staka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtox- icitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden ka- tegori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”can-
cerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mu- tagenitet i könsceller kate-
gori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutageni-
tet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”re- produktions-
toxicitet kategori 2”, ”farligt för vat- tenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmil- jön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
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74.10-1 
 
 

74.10-2 

 
 
 

9 
 
 

7 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verk-
samhet än den egna används för för- varing eller transport 
av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verk-
samhet än den egna används för för- varing eller transport 
av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produk-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1 §. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylen-

oxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 Tim U Tandläkarmottagning. 
 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 § 90.10 

 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvi- valenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 perso-
nekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvi-
valenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 

 
 
 
 
 

20 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 §. 

 
- Anslutning av fler än 100 000. 
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90.11-2 
 

90.11-3 

16 
 

12 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 
000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
från en eller flera sådana anlägg- ningar som avses i 1 kap. 2 
§ industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 
högst 2 000 personekviva- lenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- varar 
mer än 500 personekvivalenter men högst 2000 perso-
nekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- varar 
mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvi-
valenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men 
högst 200 personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men 
högst 100 personekvivalenter. 

- 90.20002 3 U Avloppsreningsanläggning som tar emot enbart bad-, disk- 
och tvättavloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 
    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvänd-

ning, materialåtervinna avfall, bort- skaffa avfall, samla in 
avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 
15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
förordningen (2001:512) om depon ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbränningsan-
läggning avses i detta kapitel detsamma som i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i  A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
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90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 

31 
 

28 
 

20 

den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500  ton  per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- ordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
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förbränning av avfall. 
29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-

bränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- ordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall för-
bränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- ordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller av-
fall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- ordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 



 

 

67 (79) 

  

 

 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 23  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljoavdelningen@enkoping.se 

 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK AK PN Beskrivning 

högst 1 000 ton per kalenderår. 
29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 

icke-farligt avfall förbränns yrkes- mässigt, om den till-
förda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 
i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. Punken gäller inte anläggning 
som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 
17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall. 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

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

 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalen-
derår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 
100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds-
pliktig enligt 20 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
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90.300-i2 
 

90.300-i3 

10 
 

8 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller 
inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 
000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, el- ler 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds-
pliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är till-
ståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalen-
derår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 
§ förordningen (2001:512) om depone- ring av avfall, fram 
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § 
samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl- ningsplikt 
enligt 26 §. 
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    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkom-
mit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 6 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 2 500 ton per kalen- derår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per ka-
lenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an- 
mälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verk-
samhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälnings-
pliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen- derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk be-

handling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

90.171-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk be-
handling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den till-
förda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårds-
avfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
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90.171-3 

 
3 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårds-
avfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer 
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk be-
handling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalen- derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom bio-
logisk behandling eller förbränning, om den tillförda mäng-
den avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 

 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

 
- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 

90.131-3 
 

90.131-4 
 

90.131-5 

 
 
 
 

11 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhäng- ande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda mas-
sor på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
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29 kap 36 § 90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda mas-
sor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där behandlingen sker, om behand-
lingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte 
är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 90.100 

 
 
 
 
 
 

 
 

90.100-1 
 
90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalen-
derår genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller 
inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande me-
kanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom meka-
nisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller an-
läggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 

 
 
 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer 
än 10 000 ton per kalenderår. 
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90.70-1 
 

90.70-2 

 
 

11 
 

10 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton 
per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska använ-
das för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 
1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt be-

handla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska pro-
dukter innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter 
eller utrustning som innehåller iso- lerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt åter-
vinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfat-
tas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmäl-
ningspliktig enligt 46 § 2. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt åter-
vinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings- förord-
ningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bil-
skrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförord-
ningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
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29 kap 48 § 90.30 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anlägg- ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något till- fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal- let ska an-
vändas för byggnads- eller anläggnings- ändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-far-
ligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något till- fälle är högst 10 ton. 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpack- ningar) 
avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 
 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektro-
niska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 
ton 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
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90.50-3 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 

90.50-5 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

6 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
2. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
2. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
3. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 

4. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 
29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av 
olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av im-
pregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for- don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att  samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektro-
niska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsför-
var 

29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 vikt-

procent kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten 
gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
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    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som 

kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall 
vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhän-

dertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 novem-
ber 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av för-
ordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den 
ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radi-

oaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera an-

vänt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall en-
ligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strål-
skyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillstånds-
pliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mäng-

den koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 
ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mäng-
den koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 
ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 
1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 
enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geo-
logisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaf-
fande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verk-
samheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
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3. behandling i anläggning för fragmentering av metallav-
fall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbryt-
ning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mäng-
den avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden av-
fall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallav-
fall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

28 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom me-
taller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvänd-
ning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i 
en samförbrännings- eller avfallsför- bränningsanläggning 
eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrän-
nings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan be-
handling av avfall enligt någon av de andra punkterna i 
denna paragraf. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
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90.435-i3 

 
17 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds-
pliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 
90.420-4 

 
90.420-5 

 
 
 
 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 
8 
 
7 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds-
pliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen- derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmäl-
nings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 

90.440-1 
 

90.440-2 
 

90.440-3 
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17 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds-
pliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår. 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 

90.450-1 
 

 
 
 
 
 

15 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds-
pliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 
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- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalen-
derår. 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTAN-
LÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunit-
ion, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 92.20 
 
 
 
 

92.20-1 

 
 
 
 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning ut-
omhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (ka-
liber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per 
kalenderår. 

 
- Mer än 5 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning ut-
omhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kali-
ber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalen-
derår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfor-
don. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmäln-

ingsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett av-
loppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4§. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett av-
loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 

- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 
ton pulver per kalenderår. 
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- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 
minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullstän-

digt halogenerade brom- eller klor- fluorkarboner per år. 
- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullstän-

digt halogenerade brom- eller klor- fluorkarboner per år. 
- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
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Förord
Plan- och bygglovstaxan bygger på ett 

förslag från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

Plan- och bygglovstaxan revideras 

enligt bilaga 1 och där har följande 

justeringar införts:

· Beräkningskonstruktionen ändras 

så att en årlig uppräkning av taxan 

med PrisindexKommunalVerlksamhet-

index kan göras istället för att använda 

milliPrisBasBelopp.

· Nivån på avgifterna för gällande 

detaljplaner och planbesked justeras. 

· Beräkning av timpris införs för att 

möjliggöra årlig nivåuppräkning.

· Justeringar görs i tabellerna avseende 

nivån på interimistiskt slutbesked, 

granskning av kompletteringar 

med flera för att bättre motsvara 

arbetsinsatsen.

· Avgifterna för kart- och mättjänster 

ändras så att de bättre stämmer 

överens med den arbetsinsats som 

krävs. 

· Förenklingar i prissättningen görs.

· Ändringarna innebär sammantaget 

inte någon generellt ökad prisnivå utan 

syftar till en mer rättvisande och tydlig 

prisbild.

I kapitel 1 har följande justeringar 

införts: 

· Delegera årlig uppräkning av taxor 

enligt plan- och bygglagen. 

· Delegationen omfattar en justering 

av taxan som motsvarar max 

PrisindexKommunalVerksamhet eller 

mindre-index. Eventuella ändringar 

ska kunna beslutas av miljö- och 

byggnadsnämnden att gälla per den 

1:a januari nästkommande år. 

Den reviderade taxan ska gälla från och 

med 1 januari 2022, för ärenden som 

inkommer från och med 1 januari 2022. 

Linda Jacobson, tf Chef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen

Christina Gortcheva, 

Byggavdelningschef 

Per Lindblad, 

Chef kart- och GIS-avdelningen 

Patrik Holm, 

Plan- och exploateringschef
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Kapitel 1 
Kommunfullmäktige fattar beslut om hur avgifterna 
ska räknas ut. 

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för 

hur avgifterna i taxan ska beräknas. Det står i 12 kapitlet,  

10 paragrafen i plan- och bygglagen. Denna taxa reglerar även 

avgift för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt 

7 kapitlet, 18 paragrafen i miljöbalken, tabell 7 sidan 19–20.

Kommunfullmäktige beslutar om taxans konstruktion, omfattning 

och faktorer. Miljö- och byggnadsnämnden får delegation 

att för varje kalenderår besluta att höja i denna taxa antagna 

beräkningsbelopp och timkostnaden med en procentsats 

motsvarande max Prisindex för kommunalverksamhet (PKV). 

som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners (SKR), 

hemsida i oktober månad.  

Mervärdesskatt
Nämnden ska inte ta ut mervärdesskatt på avgifter som baseras på 

myndighetsutövning. Nämnden tar däremot ut mervärdesskatt på 

avgifter för beställda uppdrag.

Betalning av avgift
Nämnden får ta ut avgifter enligt denna taxa i förskott. Det framgår 

av 12 kapitlet, 11 paragrafen i plan- och bygglagen.



Avgiften ska betalas till kommunen före den förfallodag som står 

på fakturan. Betalas inte fakturan i tid, tillkommer dröjsmålsränta 

enligt räntelagen från förfallodagen tills fakturan betalas. Även om 

beslutet överklagas måste avgiften betalas före förfallodagen.

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Den som vill överklaga en avgift gör det hos länsstyrelsen enligt 

13 kapitlet, 3 paragrafen i plan- och bygglagen. Överklagandet ska 

lämnas till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den 

dag han eller hon fick del av beslutet.

Om ett avslagsbeslut upphävs betalar nämnden tillbaka 

avgiften eller drar av den från eventuell bygglovsavgift. Om ett 

bygglovbeslut upphävs kommer betald avgift att återbetalas efter 

begäran från sökande.

Återbetalning av avgift om nämnden inte genomfört alla 
åtgärder
Nämnden gör en sluträkning när de avslutar ärendet eller när de 

utfärdar eller överlämnar slutbeskedet.

Om den sökande begär det, ska nämnden betala tillbaka avgifter 

för sådant som nämnden inte har genomfört. Till exempel 

tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Granskning av 

bildmaterial jämställs med genomfört fysiskt besök på platsen.

Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. 

Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt 

preskriptionslagen.
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Återbetalning av avgift om sökande inte har börjat bygga i tid
Den åtgärd som bygglovet gäller för ska vara påbörjad inom två år 

från det att beslutet vinner laga kraft.

Om åtgärden inte är påbörjad inom den tiden, kan den sökande 

begära att nämnden betalar tillbaka de avgifter som rör den 

tekniska delen, till exempel tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller 

slutsamråd.

Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. 

Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt 

preskriptionslagen.



Kapitel 2 
Räkna ut avgiften utifrån taxan.

Avgiften beräknas utifrån den taxa som gäller när ansökan 

inkommit. 

Om en åtgärd inte finns i någon av tabellerna, kan nämnden 

grunda avgiften på den tid det tar att handlägga ärendet. Timtaxan 

finns i tabell 2. Vid tidsersättning tar nämnden betalt för minst en 

timmes administration. Vid tidsersättning kan nämnden vid behov 

också ta ut ersättning för resor.

Vid flera olika åtgärder betalar den sökande endast för den 

åtgärd som har den högsta avgiften. Exempelvis om en ansökan 

innehåller åtgärder för

• trädäck, plank och fasadändring

• industribyggnad, skylt och parkeringsplatser.

Om nämnden anser att det finns särskilda skäl som motiverar en 

höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta 

i det enskilda ärendet. Enligt delegationsordningen bestämmer 

tjänstemännen avgiften i ett sådant enskilt ärende.

För uppdrag enligt kapitel 4 ”Kart och mättaxa” är minsta 

debiterbara tid en halv timme inklusive administration. Uppdrag 

som inte är tillämpbara i tabellerna kan prissättas enligt offert 

baserad på kalkylerad självkostnad. Betalningssätt enligt 

kommunens gällande administrativa rutiner. 
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Reducering av avgift
Reducering av avgift kan endast göras i ärenden om lov, 

förhandsbesked och anmälningsärenden. Reduceringen 

gäller endast ärenden som har kommit in till miljö- och 

byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ärendet meddelas inom 

10 veckor. Dessa 10 veckor kan förlängas. Om det händer får du 

ett beslut om detta. Handläggningstiden startar från den dag då 

ärendet är komplett. Om beslut i ärendet inte meddelas inom 10 

eller 20 veckor efter att ärendet är komplett kommer avgiften att 

reduceras.

Avgiften reduceras med en femtedel (1/5) för varje påbörjad vecka 

som tidsfristen överskrids.

I ärenden om lov och förhandsbesked gäller reduceringen 

endast för bygglovshandläggningen inklusive underrättelse till 

grannar och kungörelse. Avgiften som gäller teknisk granskning, 

startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked samt 

planavgift reduceras inte.

I anmälningsärenden gäller reduceringen för handläggningen 

av anmälningsärendet som till exempel teknisk granskning, 

startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. 

Avgift för extra samråd, platsbesök, startbesked eller slutbesked 

reduceras inte.

 



Grundprincipen för att räkna ut en avgift
Faktor kan vara en eller flera av de faktorer som beskrivs under 

rubriken Begrepp. Exempel (HF1 + HF2) x OF.

Avgiften för bygglov och startbesked beräknas efter bruttoarean 

+ öppenarean. För att bestämma bland annat byggnadshöjd, 

sluttningsvåning och källare ska beräkningsregler och definitioner 

enligt plan- och byggförordningen användas.

Förklaringar av begreppen
Area: Vid beräkning av bruttoarea, öppenarea och byggnadsarea 

ska mätreglerna enligt Svensk Standard gälla i de fall det är möjligt. 

Hur noggrant arean bestäms styrs av detaljnivån i inlämnade 

ritningar. 

BYA: Byggnadsarea.

BTA: Bruttoarea.

Enkla byggnader: Med enkla byggnader menas bland annat 

kolonistuga, transformatorbyggnad, oisolerad lagerhall och 

växthus. 

HF: Handläggningsfaktorn grundar sig framförallt på ärendets 

komplexitet men även den tid som det tar att handlägga ärendet, 

se tabell 4, HF1 – handläggningsfaktor bygglov och tabell 5, HF2 – 

handläggningsfaktor teknisk granskning.

Kartavgift: Beräknas efter markarean. 
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KOM: Faktor för kommunicering används när nämnden har 

skickat ut underrättelser och kommuniceringar, se tabell 3.

BB:  Beräkningsfaktorn fastställs till 61 för år 2022.

PKV: PrisindexKommunalVerksamhet - publiseras av SKR i 

oktober månad varje år.

Mätningsavgift: Beräknas efter byggnadsarea + öppenarea. 

VF: Verksamhetsfaktor för för kart- och mätningstjänster.

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flytt av en 

tidigare uppförd byggnad. 

OF: Objektfaktorn grundar sig på storleken på byggnaden eller 

anläggningen. Beräknas efter bruttoarea + öppenarea. 

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela 

byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden 

påtagligt förnyas. 

OPA: Öppenarea.

Planavgift: Beräknas efter BTA + OPA.

PLF: Planavgiftsfaktor.



Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens volym. 

Ändring: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 

kulturhistoriska värde. 

Övriga åtgärder:  I tabellen för övriga åtgärder finns specifika 

åtgärder som till exempel trädäck, inglasningar av balkong och 

takkupa.

12
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Kapitel 3 
Tabeller plan- och bygglovstaxan 
Tabell 1: Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt (byggnader 

och anläggningar) beroende på storlek. I ärenden som gäller både 

huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA 

+ OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas 

objektsfaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA.

Area (kvadratmeter) = BTA+OPA

Sammanlagda arean 
för byggnader inklusive 
bygglovspliktiga 
komplementbyggnader

OF

0–49 4

50–129 6

130–199 8

200–299 10

300–499 14

500–799 20

800–1 199 26

1 200–1 999 36

2 000–2 999 46

3 000–3 999 56

4 000–4 999 64

5 000–5 999 72

6 000–7 999 88



Sammanlagda arean 
för byggnader inklusive 
bygglovspliktiga 
komplementbyggnader

OF

8 000–9 999 100

10 000–14 999 125

15 000–24 999 170

25 000–49 999 235

50 000–100 000 400

100 001– +3/1 000 kvadratmeter

Tabell 2: Tidsersättning
Nämnden beräknar tidsersättning utifrån de samlade kostnaderna i 

ärendet. Vid tidsersättning tar nämnden betalt för minst en timmes 

administration. Vid behov kan nämnden också ta ut ersättning för 

resor. 

 

Yrkesroll Timpris i kronor för år 2022

Koordinator, bygg, plan 1 000

Handläggare/inspektör, bygg, 

plan

1 200

Chef 1 500

Ingenjör, kart/GIS/mät 1 000

Mätlag, en person 1 200

Mätlag, två personer 1 400
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Tabell 3: Underrättelse och expediering
Den här taxan används när nämnden har skickat ut underrättelser 

och kommuniceringar. Även remisser till andra instanser, som 

exempelvis räddningstjänsten och Upplandsmuséet ska räknas 

med.

Avgift = KOM x BB

Antal Kommentar KOM

Sakägare 1–5 40

Sakägare 6–9 60

Sakägare 10– 120

Kungörelse + faktisk annons-
kostnad

80

Kungörelse av 
beslut i Post- 
och inrikes- 
tidning

+ faktisk annons-
kostnad

5



Tabell 4: Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift = summan av alla relevanta KOM x BB  

(OF i tabell 1).

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1

Administration inklusive 
arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan 
eller kontroll mot givet för-
handsbesked

3

Byggnaden: placering, yttre 
utformning och färgsättning, 
användbarhet, tillgänglighet

7

Tomten: tomtens ordnande 
inklusive utfart och parkering, 
enkel kontroll av handlingar 
för grundläggning och 
dagvattenanslutning, 
fyllning och schaktning 
(när det inte krävs marklov), 
skyddsåtgärder mot skred 
och högvatten, utrymnings- 
och räddningsvägar, 
måttgranskning, platsbesök

7
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Tabell 5: Handläggningsfaktor för teknisk granskning HF2

Avgift = summan av alla relevanta HF2 x OF BB (OF för aktuell 

del enligt tabell 1). Tillsynsbesök används till exempel när någon 

bygger trots att det är beslutat om byggförbud eller inhibition. 

Åtgärd Handläggningsfaktor HF2

Administration inklusive 
arkivering och registrering av 
kontrollansvarig

7

Startbesked inklusive tekniskt 
samråd och fastställande av 
kontrollplan

10

Extra tekniskt samråd 10

Startbesked och fastställande 
av kontrollplan

5

Extra eller delstartbesked 5

Startbesked  
(gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök 5

Extra arbetsplatsbesök/per 
styck

5

Slutsamråd inklusive slutbesked 6

Extra slutsamråd 3

Interimistiskt slutbesked 5

Slutbesked, avslut efter
interimistiskt slutbesked

3

Extra tillsynsbesök 5



Tabell 6: Justering av bygglovsavgifter

Ändring används vid bygglov för ändrad användning och vid 

inredning av ytterligare bostad eller lokal. Vid flera justeringar får 

flera faktorer multipliceras.

Åtgärd Avgift

Lämplighets- och
lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

1,25 bygglovsavgift

Tillägg för prövning
av liten avvikelse

1,20 bygglovsavgift

Varsamhet 1,10 bygglovsavgift

Ombyggnad
och/eller tillbyggnad

Ingen justering

Ändring 0,70 bygglovsavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovsavgift

Tidsbegränsat
bygglov, förlängning

0,50 bygglovsavgift

Tidsbegränsat
bygglov, säsong

0,75 bygglovsavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong 
och förlängning

0,50 bygglovsavgift

Stor enkel oisolerad byggnad, 
till exempel lagerhall. Större 
än 500 kvadratmeter eller lika 
med.

0,30 bygglovsavgift 
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Tabell 7: Avgift för besked med mera

Avgift (HF x BB) för kommunicering tillkommer, se tabell 3.

Typ av besked Beskrivning, HF

Förhandsbesked utanför 
planlagt område

Tvådelad avgift:  
170 x BB 
80 x BB VA+utredning

Ingripandebesked Tidsersättning

Villkorsbesked Tidsersättning  
(dock minst 50 x BB)

*Strandskyddsdispens 200 x BB

Planbesked Antal timmar, se exempel här 
nedanför.

Planbesked – ärendekategorier
Avgiften för planbesked avräknas vid tecknande av planavtal.

Enkel åtgärd 
Cirka 10 000 kronor (ungefär en till två arbetsdagar). Med enkel 

åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier

1. mindre projekt av enklare karaktär som ny- eller tillbyggnad 

av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller 

tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter 

bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av 

ovanstående

2. projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 

markanvändning av samma karaktär.  

* Avgift för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet, 
18 paragrafen i miljöbalken.



3. eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra 

med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd
Cirka 15 000 kronor (ungefär två arbetsdagar).

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga 

kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av 

kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd
10 procent av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor 

(ungefär en arbetsvecka). 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 

kriterier

1. projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande 

mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande 

mer än 5 000 kvadratmeter bruttoareaeller övriga projekt 

omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller ändrad 

markanvändning till något av ovanstående 

2. ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

20
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Tabell 8: Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Avgifter tas ut för kommunens arbete med framtagande av 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter tas ut vid nya 

detaljplaner, ändring av detaljplaner samt vid upphävande av 

detaljplaner.

Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall 

tas en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas.

Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören inför 

en planläggning. Planavtal specificerar parternas åtaganden i 

samband med planläggningen.

Avgiften för planbesked avräknas vid tecknade av planavtal.

Planavgift används i de fall då kommunen inte haft en tydlig 

motpart i samband med planläggningen. I dessa fall har 

kommunen stått för kostnaderna i samband med planläggning.

Nämnden tar ut planavgiften samtidigt med avgiften för bygglovet



Planavgift: BB x OF x PF x 0,4

OF, se tabell 1

PF Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring

Områdes-
bestämmelser

100 60 60

Detaljplan 
inklusive 
program

220 100 100

Fastihets- 
rättsliga 
åtgärder i 
detaljplanen

80 40 40

Nämnden ska ta ut planavgift även om bygglovet ges med liten 

avvikelse från detaljplanen. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat 

bygglov.

För komplementbyggnader och transformatorstationer ska 

planfaktor Tillbyggnad användas. 

För tillbyggnad som överstiger 50 procent av huvudbyggnadens 

BTA ska planfaktor Nybyggnad användas.

Planavgift ska inte tas ut vid ärenden gällande växthus för privat 
bruk, murar, plank och parkeringsplatser.

För tillbyggnader och komplementbyggnader till en- och 

tvåbostadshus med BYA mindre än 40 kvadratmeter ska planavgift 

inte tas ut.

22
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Tabell 9: Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig, OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

Avgift = HF2 x BB

Åtgärd HF2

Ny sakkunnig 25

Tabell 10: Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift = HF2 x BB

Åtgärd HF2

Medgivande eller förbud att 
använda hiss

25



Tabell 11: Nybyggnad – bygglovsavgift

Avgiften utgör summan av avgifterna för nämndens arbete i 

samband med bygglovsprövningen respektive den tekniska 

granskningen och byggskedet. 

Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Area (kvadratmeter) = BTA + OPA

Sammanlagda arean för byggnader, 
anläggningar inklusive bygglovspliktiga 
komplementbyggnader

OF HF1 HF2

0–49 4 24 28

50–129 6 24 28

130–199 8 24 28

200–299 10 24 28

300–499 14 24 28

500–799 20 24 28

800–1 199 26 24 28

1 200–1 999 36 24 28

2 000–2 999 46 24 28

3 000–3 999 56 24 28

4 000–4 999 64 24 28

5 000–5 999 72 24 28

6 000–7 999 88 24 28

8 000–9 999 100 24 28

10 000–14 999 125 24 28

15 000–24 999 170 24 28

25 000–49 999 235 24 28

24
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50 000–100 000 400 24 28

Vindsinredning mindre än 199 
kvadratmeter 1

8 17 28

Vindsinredning större än 199 
kvadratmeter 1

Se in-
tervall 
ovan

24 28

1 Gäller inte enbostadshus.

Nybyggnad av komplementbyggnad
Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Objekt Area OF HF1 HF2

Komplementbyggnad, 
garage, carport eller förråd  
(eget ärende)

Mindre än 50 
kvadratmeter 
eller lika med

2 17 13

Komplementbyggnad, garage, 
carport eller förråd (eget 
ärende)

Större än 50 
kvadratmeter

4 17 15

Växthus, lusthus och liknande 
(oisolerat)

Större än 15 
kvadratmeter, 
men mindre 
än 50 
kvadratmeter 
eller lika med

2 14 13

Sophus, miljöhus1 4 14 15
1 Sopskåp och miljöstationer med till exempel containrar är upplag, se tabell 19.
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Nybyggnad av enklare byggnader
Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Objekt Area OF HF1 HF2

Fritidshus2 Mindre än 80 kva-
dratmeter eller 
lika med

4 21 28

Kolonistuga Mindre än 40 

kvadratmeter

2 14 15

Transformatorstation, 
pumphus eller liknande

Oavsett storlek 2 14 13

Rullstolsgarage, förråd med 
mera

Oavsett storlek 2 14 13

Kiosk, byggbod med mera Oavsett storlek 4 17 15

Övriga enkla byggnader1 0–129 
kvadratmeter

4 20 20

Övriga enkla byggnader1 130–499 
kvadratmeter

6 20 20

Övriga enkla byggnader1 Enligt OF i tabell 1 20 20

Ridhus, stall 0–499 
kvadratmeter

6 14 28

Ridhus, stall Större än 500 
kvadratmeter

10 14 28

1 Enkla oisolerade byggnader typ lagerhall, växthus, vindskyddsstall eller liknande. 

2 Fritidshus ska enligt 8 kapitlet, 6 paragrafen i plan- och bygglagen inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och 

energikrav. Fritidshus större än 80 kvadratmeter är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder.
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Tabell 12: Tillbyggnad

Tillbyggnad av huvudbyggnad
För ytterligare intervall, se tabell 11. 

Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Huvudbyggnad Area OF HF1 HF2

Tillkommande area Mindre än 15 kva-
dratmeter eller lika 
med

3 14 10

Tillkommande area 16–49 kvadratmeter 4 17 15

Tillkommande area 50–129 
kvadratmeter

6 17 28

Tillkommande area 130–199 
kvadratmeter

8 17 28

Tillkommande area 200–299 
kvadratmeter

10 17 28

Tillkommande area 300–499 
kvadratmeter

12 17 28

Tillbyggnad av komplementbyggnad
Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Komplementbyggnad Area OF HF1 HF2

Tillbyggnad garage, 
carport eller förråd

Mindre än 50 
kvadratmeter 
eller lika med

2 14 13

Tillbyggnad garage, 
carport eller förråd

Större än 50 
kvadratmeter

4 14 15
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Tillbyggnad växthus, 
lusthus med mera 
(oisolerat)

Mindre än 15 
kvadratmeter 
eller lika med

1 14 13

Tillbyggnad växthus, 
lusthus med mera 
(oisolerat)

Mer än 15 
kvadratmeter

2 14 13

 

Tillbyggnad av enkel byggnad 
Ytterligare intervall för tillbyggnad av fritidshus, se tabell för 

tillbyggnad huvudbyggnad. 

Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Enkel byggnad Area OF HF1 HF2

Tillbyggnad fritidshus Mindre än 50 kva-
dratmeter eller lika 
med

4 14 13

Tillbyggnad fritidshus 51–129 
kvadratmeter

6 17 28

Tillbyggnad fritidshus 130–199 
kvadratmeter

8 17 28

Tillbyggnad övrig enkel 
byggnad

0–129 
kvadratmeter

4 14 15

Tillbyggnad övrig enkel 
byggnad

130–499 
kvadratmeter

6 14 15

Tillbyggnad övrig enkel 
byggnad

Enligt OF, tabell 1 14 15
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Tabell 13: Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ger nämnden startbesked i samband med lov.

Avgift = (HF1 + HF2) x BB

Objekt Area HF1 HF2

Balkong, 1–5 stycken 30 35

Balkong, fler än 5 stycken 50 80

Inglasning av balkong, 1–5 stycken 30 35

Inglasning av balkong, fler än 5 
stycken

50 80

Inglasning av uteplats eller 
oisolerat uterum

Oavsett 
storlek

30 35

Burspråk 24 30

Takkupa 24 34

Skärmtak, inte bygglovsbefriade Mindre än 31 
kvadratmeter

20 30

Skärmtak Större än 31 
kvadratmeter 
eller lika med

30 70

Trädäck Mindre än 31 
kvadratmeter

20 30

Trädäck Större än 31 
kvadratmeter 
eller lika med

30 70
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Övrigt Area OF HF1 HF2

Fasadändring, mindre 2 11 10

Fasadändring, större 4 11 10

Bostadshiss enbostadshus 2 17 13

Mur och/eller plank vid 
enbostadshus

Oavsett 
storlek

2 17 15

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet 
oavsett material

6 17 15

Solfångare, solceller 2 14 13

Solcellsanläggningar som 
strider mot detaljplanen 
gällande material och färg 
eller ligger inom områden 
som omfattas av intresse för 
totalförsvaret

Avgiftsfritt
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Tabell 14: Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x OF x BB

Objekt OF HF2

Eldstad per styck 1 40

Grundförstärkning enbostadshus 90

Grundförstärkning 200

Ventilationsanläggning enbostadshus 50

Ventilationsanläggning övriga 140

Ärenden gällande ingrepp  i bärande 
konstruktion, mindre

40

Håltagning i bärande konstruktion, större 140

Stambyte 90

Ändrad planlösning/brandskydd, mindre För berörd 
del enligt 
tabell 1

10

Ändrad planlösning/brandskydd, större För berörd 
del enligt 
tabell 1

20

Underhåll 90

Hiss, enbostadshus 30

Hiss, inte enbostadshus 50

Ändring, installation vatten eller avlopp 
(enskilt)

50
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Objekt OF HF2

Ändring, installation vatten eller avlopp 
(kommunalt)

90

Attefall, komplementbyggnad 4 18

Attefall, komplementbostadshus 4 28

Attefall, tillbyggnad 4 15

Attefall, ny bostad 6 28

Tabell 15: Rivningslov och rivningsanmälan
Avgift = (HF1+HF2) x BB

Rivningsanmälan
Rivningsanmälan HF2

0–100 kvadratmeter BTA 30

101–249 kvadratmeter BTA 60

250–999 kvadratmeter BTA 72

Mer än 1 000 kvadratmeter BTA 240

Rivningslov inklusive startbesked
Rivningslov och startbesked HF1 HF2

0–100 kvadratmeter BTA 15 15

101–249  kvadratmeter BTA 30 70

250–999 kvadratmeter BTA 50 150

Mer än 1 000 kvadratmeter BTA 100 300
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Tabell 16: Bygglov för skyltar

Prövning ska ske på samma sätt som för byggnader. Nämnden 

tar ut avgift med hänsyn till åtgärderna och hur omgivningen 

påverkas. Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och 

ljusanordningar. Sammanlagda arean för skyltarna.

Avgift = (HF1+HF2) x BB

Åtgärd Area HF1 HF2

Vepa 1–20 kvadratmeter 40 20

Skylt, skyltpelare eller 
stadspelare

1–10 kvadratmeter 40 40

Skylt, skyltpelare eller 
stadspelare

11–19 kvadratmeter 60 90

Stor skylt eller stor vepa Större än 20 
kvadratmeter eller lika 
med

80 120

Ny ljusramp eller ny front 50 50

Ljusramp Utöver den första 10 10

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller liknande

50 50

Byggskylt Mindre än 15 kvadrat-
meter

10 10

Byggskylt1 Mer än 15 kvadratmeter 
eller lika med

40 20

1 Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Skylten får vara max 15 kvadratmeter. Är 

skylten större tar nämnden ut en avgift. Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 

som vid ansökan om ny. Nämnden tar därför ut samma avgift som vid ny skylt eller ljusanordning.
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Tabell 17: Marklov 
Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB 

Sammanlagda markarean.

Åtgärd Yta OF HF1 HF2

Marklov, schakt och fyllning 0–299 
kvadratmeter

2 17 15

Marklov, schakt och fyllning 300–999 
kvadratmeter

4 17 15

Marklov, schakt och fyllning 1 000–10 000 
kvadratmeter

10 17 20

Marklov, schakt och fyllning Mer än 10 000 
kvadratmeter

20 17 20

Tabell 18: Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x BB

Åtgärd Beskrivning HF1 HF2

Radio- och telemast eller torn + 
en teknikbod

Ett torn 250 100

Radio- och telemast eller torn + 
en teknikbod

Fler än ett torn 550 100

Vindkraftverk Ett verk 550 100

Vindkraftverk 2–4 verk 1 
200

100

Vindkraftverk Fler än 5 verk 2 
500

200

Radio- och telemast på egen 
fastighet för privat bruk

50 50
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Tabell 19: Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land
Exempel på anläggningar enligt plan- och byggförordningen är 

begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, 

kabinbana, minigolfbana, motorbana, nöjespark, skidbacke med 

lift och skjutbana.

Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Anläggningens area Mindre än 2 000 
kvadratmeter

30 24 28

Anläggningens area 2 000–4 999 
kvadratmeter

60 24 28

Anläggningens area 5 000–10 000 
kvadratmeter

80 24 28

Anläggningens area Mer än 10 000 
kvadratmeter

100 24 28

Upplag eller
materialgård

30 24 28

Parkeringsplats Mindre än 50 
platser eller lika 
med

2 17 15

Parkeringsplats Fler än 50 platser 
antal timmar (minst 
en)

10 17 15

Miljöstation, sopskåp 
eller liknande

2 17 15

Tunnel eller bergrum Antal timmar 
(minst en)
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Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Upplag av container 
eller liknande

1 2 17 15

Upplag av container 
eller liknande

2–5 stycken 4 17 15

Anläggning i vatten
Avgift = (HF1 + HF2) x OF x BB

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Brygga, både ponton 
och fast anlagd

För fler än 10–12 
båtar

20 24 28

Småbåtshamn mindre 
än 5 000 kvadratmeter

För fler än 10–12 
båtar

40 24 28

Hamn 5 000–10 000 
kvadratmeterflera 
bryggor

För fler än 10–12 
båtar

80 24 28

Utökning med
pontonbrygga

Per brygga 5 24 28

Tabell 20: Övriga ärenden
Avgift = (HF x BB), för kommunicering tillkommer, se tabell 3

Ärendetyp Beskrivning HF

Anstånd

Avslag för bygglov, marklov, 
rivningslov

50 procent av HF1

Avslag för förhandsbesked 50 procent av HF
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Avvisa, inte lovpliktigt

Avvisa, inte komplett

Administration, granskning efter 
komplettering per gång utöver den 
första (handlingar inför bygglov och 
anmälan)

20

Administration, granskning efter 
komplettering per gång utöver den 
första (tekniska handlingar) 

30

Återkallad ansökan Fram till 
kommunicerad 
tjänsteskrivelse

20

Återkallad ansökan Från 
kommunicerad 
tjänsteskrivelse

40 
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Kapitel 4 
Tabeller kart- och mättaxa

Tabell 21: Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nöd-

vändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska 

upprättas. 

Nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, 

planinformation och anslutningspunkter.

Avgift = BB x VF (momsfri)

Åtgärd VF eller tidsersättning

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett 
tomtyta

150

Övriga byggnader; sammanbyggda en- 
bostadshus, flerfamiljshus samt alla övri-
ga byggnader och anläggningar. Tomtyta  
mindre eller lika med 1 999 kvadratme-
ter.

150

2 000–4 999 kvadratmeter 250

5 000–9 999 kvadratmeter 350

Tomtyta större än 10 000 kvadratmeter 450
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Åtgärd VF eller tidsersättning

Nybyggnadskarta eller
särskilda kompletteringar
utanför primärkarteområdet

Tidsersättning

Komplettering av nybyggnadskarta Tidsersättning

Förhandskopia alternativt
preliminär nybyggnadskarta

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder Tidsersättning

Lovkarta/enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader 

och planinformation.

Åtgärd Åtgärd VF eller tidsersättning

Lovkarta-momsfri 40

Karta för större områden än  
normaltomt

Skälighetsbedömning/
tidsersättning

Övriga åtgärder Skälighetsbedömning/
tidsersättning
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Tabell 22: Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning1 ska beräknas för hela ärendet om det 

ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående 

byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning 

av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 

extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 

byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för 

utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i 

läge och höjd på utstakningsskissen.

Utstakning och lägeskontroll kan utföras av miljö- och 

byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 

mätningsteknisk kompetens som byggherren föreslår. Miljö- och 

byggnadsnämnden tar ut en administrationsavgift för verifiering 

av utförda arbeten och inlämnad dokumentation. I avgiften 

ingår tillgång till stomnät , referenssystem, fastighetsgränser och 

förrättningskartor, där det finns tillgängligt.

1 Utstakning kan vara fin eller grov. En grovutstakning  är att markera inför 

sprängnings- och schaktningsarbeten. Finutstakning är när man markerar inför 

formsättning av grunden. 

Utstakning/lägeskontroll i egen regi

Administrationsavgift = BB x VF (momsfri)

Administrationsavgift VF

Administrationsavgift extern 
mätning

17
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Utstakning av kommunen

Utstakningsavgift = BB x VF 

25 procents moms tillkommer

Beskrivning VF grov VF fin

Huvudbyggnad – nybyggnad
(6 hörn)

1–499 kvadratmeter 88 115

500–999 kvadratmeter 106 140

1 000–1 999 kvadratmeter 130 173

2 000–2 999 kvadratmeter 154 205

Större än 3 000 kvadratmeter 178 234

Tillägg per punkt utöver 6 2,5 5

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- eller 
flerbostadhus (6 hörn) Samhällsfunktion, Tillbyggnad.

Utstakningsavgift = BB x VF

Beskrivning VF grov VF fin

1–199 kvadratmeter 45 58

200-1000 kvadratmeter 80 103

1000-5000 kvadratmeter 110 147

Tillägg per punkt utöver 6 2,5 5

Övrig utstakning
Beskrivning VF grov VF fin

Plank eller mur 30 40

Detaljpunkter och 
mätningslinjer

Tidsersättning 
(minst 1 timme)
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Tabell 23: Lägeskontroll
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader. Lägeskontroll utförs 

normalt inte för ny- och tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter om 

inte kommunen bestämmer annat. Om ett ärende innehåller flera 

olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) 

för varje hustyp för sig. 

För ärende större än 5 000 kvadratmeter vid nybyggnad och större 

än 1 000 kvadratmeter vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Avgift = BB x VF (25 procents moms tillkommer)

Huvudbyggnad nybyggnad (6 punkter)
Beskrivning VF

Huvudbyggnad – nybyggnad
(6 hörn)

1–499 kvadratmeter 88

500–999 kvadratmeter 106

1 000–1 999 kvadratmeter 130

2 000–2 999 kvadratmeter 154

Större än 3 000 kvadratmeter 178

Tillägg per punkt utöver 6 2,5

Samhällsfunktion, Tillbyggnad (6 punkter)
Beskrivning VF

1–199 kvadratmeter 45

200-1000 kvadratmeter 80

1000-5000 kvadratmeter 110

Tillägg per punkt utöver 6 2,5
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Tabell 24: Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en 

blandning av skattemedel och avgifter.

Med permanenta användare (nyttjare) träffar kommunen ett avtal 

som löper under flera års tid. 

Nedan taxa gäller för tillfälliga nyttjare av det kommunala 

kartmaterialet. När kommunen bedömer det lämpligt kan 

avgiften för primärkartan reduceras, till exempel vid stora 

sammanhängande områden, icke planlagda områden eller 

områden med få detaljer. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid 

upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast 

rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet 

ändamål.

Avgift per ha = BB x VF (25 procents moms tillkommer).

Primärkarta, innehåll i karta
Innehåll i karta VF

Gränser och fastighetsbeteckning 9

Byggnader och övriga topografiska 
objekt

9

Vägar, järnvägar och adresser 6

Höjdinformation 6

All information 30



Digital adressinformation
Förteckning

Adresspunkt inklusive koordinat Tidsersättning

Övriga digitala kartprodukter utan nyttjandeersättning

För alla övriga kartprodukter Tidsersättning

3D-stadsmodell, digital
Innehåll i karta VF

Byggnader med takkonstruktion 7,5

Byggnadskuber 5

Terrängmodell, ytor 6,25

Höjdgitter 5

Avgift per ha = BB x VF (25 procents moms tillkommer).

Digitalt ortofoto
Upplösning VF

0,05 0,4

0,1 0,2

0,2 0,05

0,5 0,0125

Snedbild/fotografi
Användningsområde VF

Kommersiellt bruk (digital bild) 25

Privat bruk (digital bild) 6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4

44



45

Tabell 25: Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
VF

Markering/inmätning av tillfällig mätpunkt (minst 
3 punkter/beställning)

10

Tabell 26: Koordinatförteckning och punktskiss (nyttjande)

Levereras i befintligt skick. Ej garanti att markering är intakt. 

Koordinater och punktskisser-moms VF

Koordinatförteckning inklusive punktskiss 12

Tillägg per punkt utöver den första 5

Tabell 27: Utskrift på papper ur geografiska datalager/kartor/
bilder

Mer än 15 minuters arbete debiteras med tidsersättning utöver priset 
som är angivet i tabellen. Priset är per exemplar inklusive 25 procents 
moms. För pdf-fil på max 5 MB tar vi inte ut en kostnad om arbetstiden 
inte är mer än 15 minuter. 

A4 A3 A2 A1 A0

Text och linjer, 1–9 exemplar 0 kr 0 kr 100 kr 200 kr 400 kr

Text och linjer, fler exemplar 5 kr 10 kr 100 kr 200 kr 400 kr

Täckande utskrift i färg, 1–9 
exemplar

0  kr 0 kr 200 kr 400 kr 800 kr

Täckande utskrift i färg, fler 

exemplar

10 kr 20 kr 200 kr 400 kr 800 kr



Kontakta oss:
  
Miljö- och byggnadsnämnden 

kommunen@enkoping.se

www.enkoping.se
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Paragraf 199 Ärendenummer 2022-2569 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera tidigare taxa för prövning och 

tillsyn enligt strålskyddslagen till följd av att en ny lag har trätt i kraft. Revideringen 

innebär att tidigare laghänvisningar tagits bort och ersatts med nya, enligt den nya 

lagen. 

I beslutsunderlaget är ändringarna i taxan markerade med gul färg.   

Ärendet 
En reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen till följd av att 

strålskyddslagen som trädde i kraft den 1 juli 1988 har ersatts med ny lag, 

strålskyddslag (2018:396). De uppdateringar som krävs i taxan är hänvisningar till 

nya, aktuella paragrafer i strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. 

Bakgrund 
Taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (antagen av 

kommunfullmäktige den 16 november 2020, paragraf 155) behöver revideras till 

följd av att strålskyddslagen har uppdaterats.  

Beslutsunderlag 
Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för åtgärd 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  miljo.byggnadsforvaltningen@enkoping.se 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

Taxan är meddelad med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506), 

8 kap. 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § strålsäkerhetens 

föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter i Enköpings kommuns miljö- och 

byggnadsnämnds kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och 

bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet 

som omfattas av strålskyddslagen. 

Timavgift 

3 § Timavgift i denna taxa är samma som den senast fastställda timavgiften för 

tillsyn enligt miljöbalken.  

Avgifter  

4 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1.  handläggning av anmälan och andra åtgärder med anledning av anmälan av 

solarieverksamhet som upplåts till allmänheten enligt 10 § 

strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier, 

2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. klagomål där verksamhetsutövaren har visat att olägenhet inte föreligger, 

utan att miljö- och byggnadsnämnden behövt vidta utredning i ärendet, 

2. handläggning som sker med anledning av att beslut av nämnden, enligt 

strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen, 

överklagas. 

6 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, övrig 

beredning i ärendet, föredragning, beslut och restid. Sådan avgift tas ut i 

efterskott för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
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inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timavgift.  

Nedsättning av avgift 

7 § Miljö- och byggnadsnämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov 

eller andra omständigheter.  

Avgiftens erläggande m.m. 

8 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i 

beslutet om timavgift eller i särskild faktura.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

9 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att beslut som meddelats 

med stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat bestäms. 

10 § Enligt 10 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396) framgår att miljö- och 

byggnadsnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

___________________________________________________________________ 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. I ärenden som rör anmälningar tillämpas 

taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  

 



Protokollsutdrag  1 (5) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-16  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 27 Ärendenummer TF2022/191 

Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023 antas enligt bilaga 1 efter följande 
ändringar: 

1. Avgiften för medresenärer till färdtjänstberättigade tas bort. 
2. Avgiftsfri parkering första timmen inom zon A. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet om avgiftsfri parkering första 
timmen inom zon A med följande motivering: 

Jag kan förstå önskemålen om avgiftsfri parkering i centrum, men anser det 
olyckligt att redan nu ändra den avgiftsmodell vi nyligen infört - särskilt som en 
första utvärdering visar att det nya systemet börjar fungera. Övergripande 
förändringar som bryter mot fullmäktiges beslutade parkeringspolicy borde ändras 
med ett nytt fullmäktigebeslut om ny parkeringspolicy, inte genom att ändra i en 
taxa som har till syfte att verkställa den beslutade policyn.  

Tomas Rådkvist (MP) reserverar sig mot beslutet om avgiftsfri parkering första 
timmen inom zon A med följande motivering: 

I egenskap av ordförande för Tekniska nämnden reserverar jag mig mot beslutet 
att återinföra gratis parkering i Enköpings centrala delar. 
De olika uppföljningar som har gjorts av effekterna av de nya parkeringsreglerna 
visar entydigt att dessa har varit gynnsamma för handeln, besökare och de som 
vistas i centrum. Det är nu också säkrare att röra sig beroende på mindre söktrafik 
efter gratisplatser. 
Dessutom är de nya reglerna en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut i 
parkeringspolicyn att avgiftsbelägga centrala parkeringar för att öka attraktiviteten 
och trafiksäkerheten. 
Att så flagrant bortse från dessa fakta som vissa partier nu gör är enligt min 
mening att inte ta sitt ansvar för varken fullmäktiges beslut, arbetet med årets 
stadskärna eller centrumhandeln och det kommer att allvarligt försvåra arbetet med 
att skapa ett attraktivt centrum. 
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Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter för 2023 som underlag till beslut i 
kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av nämndens taxor och 
avgifter 2023. Dessa redovisas i en prislista (bilaga 1). 

Park- och gatuavdelningen 
Avgifterna är framtagna i enlighet med bestämmelserna i Lag om rätt för kommun 
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm 
(1957:259). Indexjusterade taxor och avgifter höjs med KPI (2,3%) respektive 
entreprenadindex 3015 Väg- och Banavtalet.  

Inom gatuverksamheten finns det vissa avgifter som inte justeras i år. Detta beror 
antingen på att avgiften är jämförbar med andra kommuner eller så är 
indexjusteringen så låg att det inte leder till en förändrad avgift i hela kronor. 

Nya taxor för år 2023: 

· Cykelparkering i garage per månad 
· Nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen (Food trucks) 
· Ansökan trafikanordningsplan  
· Grävning vid namngiven park 
· Tillfälliga störningar till exempel bristande snöröjning eller halkbekämpning. 

I bilaga 2 redovisas en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för 
förslagen till förändringar i taxorna och avgifterna. 

Vatten- och avloppsavdelningen  

Brukningsavgift och anläggningsavgift tas ut i enighet med Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Vi följer även svenskt vattens basförslag som är 
standard för branschen. 

Brukningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten (VA) höjs med 5% 2023. 
Prognosen för brukningsavgiften ska klara tillväxt enligt gällande översiktsplan, 
nyinvesteringar och underhållsskuld samt framtida underhåll. En redovisning av 
utvecklingen av brukningsavgiften i Enköpings kommun och i jämförelse med 
andra kommuner finns i bilaga 3. 
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VA arbetar med en flerårig prognos för hur taxorna ska utvecklas och för att 
kostnaderna ska täckas av taxorna. Detta för att möta långsiktigt behovet av 
löpande drift, underhåll och investeringar. Det finns därför en prognos för 
taxeutvecklingen som är kopplad till kommunens långsiktiga investeringsplan och 
budget. 

Anläggningsavgifterna för fastigheter höjs med index på 2,8%. 

Bilaga 1: Tekniska nämndens taxor och avgifter 2023. 
Bilaga 2: Taxor och avgifter 2023 för skattekollektivet. 
Bilaga 3: Taxor och avgifter 2023 för va-kollektivet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023 antas enligt bilaga 1. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Magnus Hellmark (C) yrkar att taxa/avgift för medresenär till färdtjänstberättigad 
inom zon 1 och 2 tas bort. 

Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), Hans Lövling (S), Robert Haijlen (M), Tomas 
Rådkvist (MP), Anders Wikman (NE), Jan Eriksson (L) och Rickard Daxner (SD) 
yrkar bifall till Magnus Hellmarks förslag. 

Rickard Daxner (SD) yrkar att avgiften om 40 kronor för medföljande passagerare 
vid färdtjänst avskaffas med följande motivering: Vi anser att någon som avlastar 
en person genom frivilligt stöd inte ska behöva betala för detta. Detta avser till 
exempel en medföljare som hjälper till att få hem de nödvändigaste varorna eller 
det lilla extra från affären. Detsamma gäller vid ett besök hos släkt och vänner. 

Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), Hans Lövling (S) yrkar att parkering första 
timmen inom zon A ska vara utan avgift, när appar och automater är tekniskt 
anpassade. 

Robert Haijlen (M) yrkar bifall till Hans Olsson, Marie Ekberg och Hans Lövlings 
förslag. 

Rickard Daxner (SD) yrkar på två timmars fri parkering i centrum med p-skiva 
och/eller digitalt samt en aktiv parkeringsövervakning med följande motivering: Vi 
vill råda bot på bristen av gratis parkering i centrum och skapa möjlighet för 
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handeln samt besöksnäringen att utvecklas och underlätta kundkontakten. Dessa 
åtgärder möjliggör ett mer livskraftigt näringsliv och banar väg för nyetableringar av 
olika serviceföretag. Införandet av två timmars fri parkering i centrum skapar också 
förutsättningar för ett blomstrande centrum där invånare och besökare vill stanna 
och uppleva vår stad med sina vackra parker, hamnområde och dess stadskärna.  

Jan Eriksson (L) yrkar på att första timmen ska vara avgiftsfri inom zon A i 
Enköpings kommun. Sedan 12 kronor per timme. 

Rickard Daxner (SD) yrkar på gratis torghandelsplats för knallar upp till åtta 
kvadratmeter. Över åtta kvadratmeter torgyta eller då el tillhandahålls debiteras 
enligt kommunens taxa. Detta motiveras med att detta är en av flera förutsättningar 
för ett blomstrande centrum där invånare och besökare får uppleva vår stad. 

Tomas Rådkvist (MP) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag angående parkeringsavgift. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att ta upp yrkanden om avgiften för medresenärer till 
färdtjänstberättigade först, sedan yrkanden om parkeringsavgiften och sist 
yrkandet om avgiftsfri torghandel. Nämnden godkänner detta. 

Ordförande finner att det finns två yrkanden om att avgiften för medresenärer till 
färdtjänstberättigade tas bort och föreslår att dessa två ställs mot förvaltningens 
förslag om avgift. Nämnden godkänner detta. Ordförande finner att nämnden 
beslutar om att ta bort avgiften.  

Ordförande finner att det finns tre yrkanden om avgiftsfri parkering i centrum. Två 
av dessa innebär att det är avgiftsfritt första timmen inom zon A och den tredje 
innebär avgiftsfritt två timmar inom zon A och B. Ordförande föreslår att de två 
första förslagen ställs mot det tredje förslaget och att det vinnande förslaget ställs 
mot förvaltningens förslag om avgiftsbelagd parkering. Nämnden godkänner 
detta. Ordförande finner att nämnden beslutat ställa de två första förslagen mot 
förvaltningens förslag, och att nämnden beslutat enligt de två första förslagen 
om avgiftsfri parkering första timmen inom zon A. 

Ordförande finner att det finns ett yrkande om avgiftsfri torghandel och föreslår att 
yrkandet ställs mot förvaltningens förslag om avgiftsbelagd torghandel. Nämnden 
godkänner detta. Ordförande finner att torghandeln ska vara avgiftsbelagd. 

Slutligen frågar ordförande nämnden om de kan besluta om taxorna i övrigt. 
Nämnden beslutar så. 



Protokollsutdrag  5 (5) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-16  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 1TEKNISKA NÄMNDEN Bilaga 1

VATTEN OCH AVLOPP
VATTENVERKETS TAXOR
Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022

Inklusive moms
Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastighet          KPI (336,97 okt 2020,  346,44 okt 2021)

5.1a) en avgift avseende
framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkt
för V, S och Df. 42 923 kr 44 125 kr 1 202 kr 2,8%

5.1b) en avgift avseende
upprättning av varje upps'ättning
förbindelsepunkt för V, S och Df. 32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8%

5.1c) en avgift per m2 tomtyta 49 kr 50 kr 1 kr 2,8%
5.1d) en avgift per lägenhet 32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8%

5.1e)* en grundavgift för
bortledande av Df, om bortledandet
av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas. 12 877 kr 13 238 kr 361 kr 2,8%
5.9) Avdrag installation av LTA 9 649 kr 9 919 kr 270 kr 2,8%

§ 6 Anläggningsavgifter
annan fastighet            KPI
(323,38 okt 2017, 330,72 okt
2018)
6.1a) en avgift avseende
framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkt
för V, S och Df. 42 923 kr 44 125 kr 1 202 kr 2,8%

6.1b) en avgift avseende
upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkt för V, S och Df. 32 192 kr 33 093 kr 901 kr 2,8%

6.1c) en avgift per m2 tomtyta 80 kr 82 kr 2 kr 2,8%

6.1d)* en grundavgift för
bortledande av Df, om bortledandet
av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas. 12 877 kr 13 238 kr 361 kr 2,8%

§ 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet
14.1a) En fast avgift per år för en
villafastighet 4 328 kr 4 544 kr 216 kr 5,0%
14.1b) En fast avgift per år per
mätställe och mätkapacitet för
övriga fastigheter enligt följande:
Mätkapacitet (m3/h) 0 kr
1*QN2,5 5 599 kr 5 879 kr 280 kr 5,0%
2*QN 2,5 21 003 kr 22 053 kr 1 050 kr 5,0%
3*QN 2,5 42 002 kr 44 102 kr 2 100 kr 5,0%
4*QN 2,5 63 005 kr 66 155 kr 3 150 kr 5,0%
1*QN 6 28 002 kr 29 402 kr 1 400 kr 5,0%
2*QN 6 77 005 kr 80 855 kr 3 850 kr 5,0%
3*Qn 6 140 010 kr 147 011 kr 7 001 kr 5,0%
4*QN 6 196 015 kr 205 816 kr 9 801 kr 5,0%
1*Qn 10 78 913 kr 82 859 kr 3 946 kr 5,0%
2*QN 10 154 011 kr 161 712 kr 7 701 kr 5,0%
3*Qn 10 266 021 kr 279 322 kr 13 301 kr 5,0%
4*QN 10 378 031 kr 396 933 kr 18 902 kr 5,0%
5*QN 10 490 059 kr 514 562 kr 24 503 kr 5,0%

§ 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet forts.
14.1c) En avgift per m3 levererat
vatten
vatten och spill 31,03 kr 32,58 kr 1,55 kr 5,0%
enbart vatten 14,30 kr 15,01 kr 0,71 kr 5,0%
enbart spill 16,73 kr 17,57 kr 0,84 kr 5,0%
14.1d) En dagvattenavgift per år för
villor
df 509 kr 534 kr 25 kr 5,0%
dg 310 kr 326 kr 16 kr 5,0%
14.1e) En dagvattenavgift per år
och m2 tomtyta för övriga
fastigheter
df 0,62 kr 0,65 kr 0,03 kr 5,0%
dg 0,37 kr 0,39 kr 0,02 kr 5,0%
14.10 Årlig avgift för anslutning av
sprinkler, ledningsdimension
t.o.m. 100 mm 13 048 kr 13 700 kr 652 kr 5,0%
t.o.m. 150 mm 40 077 kr 42 081 kr 2 004 kr 5,0%
t.o.m. 200 mm 66 975 kr 70 324 kr 3 349 kr 5,0%
t.o.m. 300 mm 121 833 kr 127 925 kr 6 092 kr 5,0%

1



Bilaga 1
Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022

Inklusive moms
Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

§ 15 Brukningsavgift allmän platsmark
en avgift per år och m2 allmän
platsmark för bortledning av
dagvatten 2,61 kr 2,74 kr 0,13 kr 5,0%

§ 18 Avgift särskilda åtgärder                            KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)
Byte av skadad vattenmätare enligt
följande:
Qn 2,5 1 130 kr 1 162 kr 31,64 kr 2,8%
Qn 6 2 218 kr 2 280 kr 62,10 kr 2,8%
Qn 10 4 465 kr 4 590 kr 125,02 kr 2,8%
Pulsmätare 0 kr
Inköp qn 2,5 tillägg 1 239 kr 1 274 kr 34,69 kr 2,8%
Inköp qn 6, tillägg 1 393 kr 1 432 kr 39,00 kr 2,8%
Inköp qn 10, tillägg 2 400 kr 2 467 kr 67,20 kr 2,8%
Revidering qn 2,5, tillägg 495 kr 509 kr 13,86 kr 2,8%
Revidering qn 6 tillägg 542 kr 557 kr 15,18 kr 2,8%
Revidering qn 10, tillägg 996 kr 1 024 kr 27,89 kr 2,8%
Öppning av byggvatten 535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8%
Olovligt uttag av vatten eller olovlig
hantering av servisventil 5 362 kr 5 512 kr 150,14 kr 2,8%
Olovlig (ej godkänd av
huvudmannen) öppning av
servisventil 535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8%
Olovligt uttag av vatten vid
brandpost. 5 362 kr 5 512 kr 150,14 kr 2,8%
Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på fastighetsägarens
begäran 535 kr 550 kr 14,98 kr 2,8%

Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på fastighetsägarens
begäran utanför ordinarie arbetstid 953kr/tim 980 kr   27 kr/tim 2,8%
Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på grund av
bristande betalning (moms utgår
inte) 1 001 kr 1 029 kr 28,03 kr 2,8%

§ 18 Avgift särskilda åtgärder forts.               KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)
Undersökning av vattenmätare 2 159 kr 2 219 kr 60 kr 2,8%
Förgäves besök 535 kr 550 kr 15 kr 2,8%
Övrigt arbete som utförs på
fastighetsägarens begäran 535 kr/tim 550 kr    15 kr/tim 2,8%

Övrigt arbete som utförs på
fastighetsägarens begäran utanför
ordinarie arbetstid 953 kr/tim 980 kr 27 kr/tim 2,8%

18.1 Har huvudmannen på
fastighetsägarens begäran
installerat undermätare utgår avgift
enligt följande (mätarkapacitet
(m3/h)
Qn 2,5 565 kr/år 581 kr 16 kr/år 2,8%
Qn 6 1 109 kr/år 1 140 kr 31 kr/år 2,8%
Qn 10 2 234 kr/år 2 297 kr  63kr/år 2,8%
18.2 Dygnsavgift för byggvatten
Byggmätare 17 kr 17 kr 0 kr 2,8%
Byggmätarskåp inklusive
byggmätare 29 kr 30 kr 1 kr 2,8%
Ersättning för trasigt eller
borttappat byggmätarskåp 19 799 kr 20 353 kr 554 kr 2,8%

§ 22 Hämtning av vatten från tankstation         KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)
Förbrukningsavgift per m3 27,95 kr 29,35  1,4 kr/m3 5,0%
Fast avgift per nyckel KPI 535 kr 550 kr 15 kr 2,8%
Fast avgift per tappningstillfälle
utan nyckel KPI 322 kr 331 kr 9 kr 2,8%
Avgift per borttappad
tankstationsnyckel KPI 535 kr 550 kr 15 kr 2,8%
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Bilaga 1GATUAVDELNINGEN

Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

Parkeringsavgift per timme zon A 12 kr 12 kr 0 kr 0,0%
Parkeringsavgift per timme zon A -
första timmen 12 kr 0 kr 0 kr 0,0%
Parkeringsavgift per timme zon B 6 kr 6 kr 0 kr 0,0%
Boendeparkering per månad 350 kr 350 kr 0 kr 0,0%

Nyttoparkeringstillstånd per månad
för verksamheter zon A och B 500 kr 500 kr 0 kr 0,0%
Nyttoparkeringstillstånd per månad
för max 9 timmar avgiftsbelagda
parkeringar 700 kr 700 kr 0 kr 0,0%
Landsbygdskort per månad 350 kr 200 kr -150 kr -42,9%
Gästhamn D-läge husbilsparkering
3 timmar 10 kr/tim 10 kr/tim 0 kr/tim 0,0%

24-timmars ställplats på markerad
yta i hamnområdet utan el 100 kr/dygn 100 kr/dygn 0 kr/dygn 0,0%

24-timmars ställplats på markerad
yta i hamnområdet med el 150 kr/dygn 150 kr/dygn 0 kr/dygn 0,0%

Cykelparkering i garage per
månad. 0 kr 50 kr 0 kr 0,0%
Nyttoparkeringstillstånd för mobila
måltidsförsäljningsställen per vecka
- Food Trucks - Pop Up vagn/släp. 0 kr 500 kr 0 kr 0,0%
Nyttoparkeringstillstånd för mobila
måltidsförsäljningsställen per
månad - Food Trucks - Pop Up
vagn/släp. 0 kr 1 500 kr 0 kr 0,0%

Felparkeringsavgift
Felparkering av fordon för mindre
förseelse 500 kr 500 kr 0 kr 0,0%
Felparkering av fordon för större
förseelse 800 kr 800 kr 0 kr 0,0%

Hamnavgift                                                       KPI (336,97 okt 2020,        okt 2021)
Gästhamn 3 timmar avgiftsfritt 10 kr/tim 10 kr 100,0%
Gästhamn dygnstaxa 24tim inkl el
och serviceutrymme 150 kr 150 kr 0 kr 0,0%
Gästhamn dygnstaxa 24tim exkl el
men inkl serviceutrymme 100 kr 100 kr 0 kr 0,0%
Gästhamn  veckotaxa exkl el men
inkl serviceutrymme 500 kr 500 kr 0 kr 0,0%
Gästhamn  veckotaxa inkl el och
serviceutrymme 800 kr 800 kr 0 kr 0,0%

Torghandel / Tillfällig plats                              KPI (336,97 okt 2020,        okt 2021)
Tillfällig plats zon1 per m2 /år 362 kr 362 kr 0 kr 0,0%
Tillfällig plats zon2 per m2 /år 310 kr 310 kr 0 kr 0,0%
Tillfällig plats zon1 per m2 /dag 16 kr 16 kr 0 kr 0,0%
Tillfällig plats zon2 per m2 /dag 12 kr 12 kr 0 kr 0,0%

Icke kommersiell verksamhet,
ideella föreningar, politiska partier
och skolklasser avgiftsfritt avgiftsfritt 0 kr 0,0%
Nyttjande av eluttag, max
1000W/torgplats per dag. Gäller
alla 25 kr 30 kr 5 kr 20,0%

Uteservering

Allmänplatsmark per påbörjad 1m2
markyta och kalendermånad Zon 1 450 kr 45 kr

Allmänplatsmark per påbörjad 1m2
markyta och kalendermånad Zon 2 350 kr 35 kr

Hyra av torgbod ca 8m2 (avgift för eventuell markupplåtelse och el tillkommer)
Per bod och dag 500 kr 500 kr 0 kr 0,0%
Per bod och kalendervecka 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0,0%

Icke kommersiell verksamhet,
ideella föreningar, politiska partier
och skolklasser avgiftsfritt avgiftsfritt 0 kr 0,0%

Varuexponering utanför egen affärsverksamhet
Minst 1,5 m fri gångpassage. Zon
1. Per påbörjad 10m2 markyta och
kalendermånad 420 kr 420 kr 0 kr 0,0%
Minst 1,5 m fri gångpassage. Zon
2. Per påbörjad 10m2 markyta och
kalendermånad 406 kr 406 kr 0 kr 0,0%

Tivoli, marknad och liknande
Per plats och dag. 3 100 kr 3 100 kr 0 kr 0,0%

Julgransförsäljning
Per påbörjad 10m2 markyta och
kalendermånad 155 kr 155 kr 0 kr 0,0%
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Bilaga 1Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

Tillfällig byggetablering
Zon1 tex. För bodar, upplag,
container, byggarbetsplatser,
byggställningar o dyl. Per påbörjad
10m2 och vecka. 150 kr 150 kr 0 kr 0,0%

Zon2 centrum tex. För bodar,
upplag, container,
byggarbetsplatser, byggställningar
o dyl. Per påbörjad 10m2 och
vecka. 100 kr 100 kr 0 kr 0,0%
Mobilkranar, skylift o dyl. Per dag 110 kr 110 kr 0 kr 0,0%
Mobilkranar, skylift o dyl. Per
vecka. 400 kr 400 kr 0 kr 0,0%

Ansökan om nyttjande av allmän platsmark skall alltid ske vid polisens tillståndsenhet Uppsala.
Kontaktperson Enköpings kommun
Stefan Karlsson
e-post: stefan.karlsson@enkoping.se

Avgift för grävning och återställning allmän platsmark, entreprenadindex litt. 3015 okt

Ansökan TA-plan 0 kr 1 550 kr 1 550 kr 100,0%
Ansökan schakttillstånd 1 550 kr 1 550 kr 0 kr 0,0%
Grävning i parkyta framtida
underhåll, per kvm 49 kr 50 kr 1 kr 2,0%
Grävning i våra namngivna parker
exempelvis: Drömparken,
Klosterparken, Kölnbacksparken,
Anna Lindhs park m.m. (se
hemsida för namngivna parker)   för
framtida underhåll, per kvm

0 kr 85 kr 85 kr 100,0%
Grävning i hårdgjord yta framtida
underhåll, per kvm 85 kr 85 kr 0 kr 0,0%

Vite för grävning och återställning allmän platsmark
Påbörjat arbete utan grävtillstånd 15 778 kr 16 000 kr 222 kr 1,4%
Arbete inom vägområde utan
godkänd trafikanordningsplan (TA-
plan). 10 517 kr 11 000 kr 483 kr 4,6%
När grundläggande avstängning
inte är utförd, eller inte följer
godkänd
trafikanordningsplan (TA-plan). 10 517 kr 11 000 kr 483 kr 4,6%
Avsaknad av fysisk kopia på
grävtillstånd samt TA-plan på
arbetsplatsen. 1 052 kr 1 100 kr 48 kr 4,6%
Felaktig eller utebliven
informationsskyltning. 2 103 kr 2 200 kr 97 kr 4,6%

Avsaknad av kommunikationsplan i
de fall sådan krävs. 1 052 kr 1 100 kr 48 kr 4,6%
Avsaknad av dokumenterad
egenkontroll. 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6%
Upptäckt av felaktig återställning. 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6%
Försenat slutdatum. 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6%
Underlåtenhet att meddela
uppgifter för framtida underhåll och
avsaknad av inlämnade
relationshandlingar. 5 259 kr 5 500 kr 241 kr 4,6%

Felaktigt inrapporterade ytor för
framtida underhåll. 2 630 kr 2 800 kr 170 kr 6,5%
Vid tillfälliga störningar. Bristande
snöröjning eller halkbekämpning
vid arbetsplatsområdet eller
Kvarlämnat material efter det att
arbetet avslutats tex:
Trafikanordningsmaterial,
byggmaterial, byggavfall m.m. 6 000 kr 6 000 kr 100,0%

SERVICEUTVECKLINGSAVDELNINGEN - SAMHÄLLSBETALDA RESOR

Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

Avgifter för persontransporter med taxi

Färdtjänst zon 1 40 kr 40 kr 0 kr 0,0%
Medresenär till färdtjänst-
berättigad inom zon 1 40 kr 0 kr -40 kr -100,0%
Kompletteringstrafik följer
färtdtjänsttaxa zon 1 40 kr 40 kr 0 kr 0,0%

För resor med färdtjänstfordon, zon 2, (2,5 mil utanför kommungräns) är egenavgiften 25% av taxameterbeloppet.
Lägst 40 kr och högst 165 kr. En medresenär till färdtjänstberättigad inom zon 2 betalar 0 kr.

PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN

Taxan/avgiften avser Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr %

Tecknande av avtal kronor per påbörjad timme, momsfritt

Ex. nyttjanderättsavtal,
arrendeavtal för mindre områden,
servitut och exploateringsavtal. 1 200 kr 1 200 kr 0 kr 0,0%
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Hertz 
0171-626298 
jenny.hertz@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Taxor och avgifter för Gatu- och parkavdelningen samt 
Samhällsbetalda resor 

Beskrivning av ärendet 
I denna bilaga följer en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för 
förslagen till förändringar i taxorna och avgifterna till 2023. 

Park- och gatuavdelningen 

Avgiften för landsbygdskort sänks efter jämförelse med andra kommuner och ett 
incitament för att öka intresset att ansöka om landsbrukskortet. Idag säljs i snitt 18 
landsbyggdskort per månad. 

Parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter lämnas oförändrade då dessa är 
jämförbara med andra kommuner i Enköpings storlek. De harmoniserar med beslut 
som är taget om nya parkeringsregler.  

Kommunen har idag få ansökningar för gatupratare och problem med att affärer 
och liknande rörelser inte söker tillstånd utan sätter ut gatupratare utan tillstånd. 
Arbete pågår med att hålla en dialog med affärer och rörelser som sätter ut 
gatupratare utan tillstånd för att informera att tillstånd krävs, men detta arbete har 
inte kunnat vara prioriterat pga resursbrist, men avdelningen har för avsikt att 
förbättra detta arbete.   

Nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen (Food truck) är en ny 
avgift när en Food truck är parkerad på en gata, torg eller parkering. Avgiften är 
lägre än i närliggande kommuner och finns både per vecka och per månad för att 
öka intresset för Food trucks. Förslaget är 1 500 kronor per månad vilket kan 
jämföras med Stockholm där avgiften är 2 500 kronor och Uppsala där avgiften är 
2500 kronor maj-oktober och 1168 kronor november-april. En Food truck som står 
uppställd i en park berörs inte av nyttoparkeringstillstånd utan av markupplåtelse. 
Vid markupplåtelse betalar man per kvadratmeter. 

Allmänplatsmark per 10 kvadratmeter markyta och kalendermånad ändras till per 
kvadratmeter för att bli mer rättvis och underlätta att ta ut korrekt avgift. 
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Hamnavgiften från tre timmar i gästhamn justeras till 10 kronor per timme för att 
följa husbilsparkeringen enligt önskemål från politiken. 

Avgiften för grävning i parkyta justeras efter omvärldsbevakning. 

Vite för grävning och återställning allmän platsmark justeras efter 
omvärldsbevakning. Höjning enligt index ger en oskälig höjning. 

Nytt vite för bristande snöröjning eller halkbekämpning vid arbetsplatsområdet eller 
kvarlämnat material efter det att arbetet avslutats till exempel 
trafikanordningsmaterial, byggmaterial, byggavfall. 

Samhällsbetalda resor  

Avseende avgifter för persontransporter med taxi sker ingen förändring.  

 
 
Jenny Hertz 
Ekonom/Controller 
Enköpings kommun 
 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Hertz 
0171-626298 
jenny.hertz@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Taxor och avgifter för vatten- och avloppsavdelningen 

Beskrivning av ärendet 
I denna bilaga följer en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för 
förslagen till förändringar i va-taxorna till 2023.  

Till år 2022 föreslås en höjning av brukningsavgiften med 5 % jämfört med 2022 

års nivåer. Detta innebär en höjning från 9801 kronor per år till 10291kronor per år 
för en normal villa (typhus A). Medelvärdet för en normal villa i Enköpings kommun 
2021 var 9515 kronor per år jämfört med riket 8220 kronor per år. För 2022 finns 
ännu ingen sammanställning över riksgenomsnittet.  

 
Analys brukningstaxa  
 

Taxeprognosen för brukningsavgiften är beräknad att klara tillväxt enligt gällande 
översiktsplan, nyinvesteringar och underhållsskuld samt framtida underhåll. Nedan 
redovisas utvecklingen av brukningsavgiften i Enköpings kommun och i jämförelse 
med andra kommuner för typhus A (normal villa). 

Brukningsavgiften för ett typhus A i kronor per år. 

 
 

Jämförelse av brukningsavgifter per år mellan kommuner för typhus A 

 
 
Taxehöjningarna sett i ett va-branschsammanhang 
Bakgrunden till taxehöjningen är att verksamheten den kommande 10-årsperioden 
står inför många stora investeringar. Behovet av taxehöjningen behöver ses mot 
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bakgrund av de förändringarna som sker inom VA-Sverige utifrån högre och 
skärpta lagkrav och åldrande anläggningar. Vid en jämförelse av avloppsrening 
och dricksvattenproduktion i kommunerna med högst respektive lägst taxa för en 
normalvilla syns ett tydligt mönster. Över hälften av kommunerna i kategorin 
lägst taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet producerat i större 
anläggningar, ofta genom gemensamma regionala bolag. Detta ger betydande 
skalfördelar och därmed lägre kostnader. De stora regionala verken finns främst 
där det finns förutsättningar för samordnad produktion, det vill säga i 
storstadsregionerna. 
 
Skärpta lagkrav för både vatten och avlopp 
Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening och krav på 
säkerhetshöjande åtgärder för dricksvatten skärpts. Enköpings vatten- och 
avloppsrening kommer inte kunna leva upp till dessa skärpta lagkrav och 
rekommendationer och behöver därför göra stora investeringar för att klara dagens 
och morgondagens krav. På grund av detta så pågår planering för att anlägga ett 
nytt avloppsreningsverk (planerad sluttid år 2024) samt förstudiearbete för en ny 
dricksvattenförsörjning (planerad sluttid år 2028). I kommunens 
långtidsinvesteringsplan finns 1 096 miljoner kronor med för denna typ av 
investeringar gällande skärpta lagkrav. Denna investeringsvolym ligger med som 
beräkningsunderlag till föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 
2023-2033. 
 
Renoveringsbehov på vatten- och avloppsreningsanläggningar 
En annan anledning till den föreslagna taxehöjningen är ett stort 
renoveringsbehov som finns på framförallt våra vatten- och avloppsanläggningar. 
Både reningsverk och pumpstationer är gamla och slitna och behöver renoveras. 
Sedan 2015 finns en översiktlig planering för detta renoveringsbehov som 
sträcker sig över en 10-årsperiod. Det är samma period som kommunens 
långtidsinvesteringsplanering. Planeringen innebär årliga reinvesteringar i 
befintliga anläggningar för att förlänga deras livslängd. I vissa fall kommer det 
också krävas nyinvesteringar för att hantera denna underhållsskuld. I kommunens 
långtidsinvesteringsplan finns 123 miljoner kronor med för denna typ av 
reinvesteringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till 
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033. 
 
Förnyelse på ledningsnätet 
Även på ledningsnätet finns det ett stort behov av förnyelse vilket också bidrar 
till att stora investeringar är nödvändigt. Arbetet med att ta fram en VA-
saneringsplan har inletts. VA-sanering innebär att se till att det endast är 
spillvatten som är kopplat till spillvattennätet. I dagsläget är mycket dagvatten 
kopplat till spillvattennätet vilket ökar mängden vatten som kommer in till 
reningsverket. Många spillvattenledningar är dessutom otäta vilket också ökar 
flödet av vatten. Höga flöden till reningsverket försämrar reningseffekten. 
Dessutom försämras kapaciteten på spillvattennätet. I kommunens 
långtidsinvesteringsplan finns 290 miljoner kronor med för denna typ av 
investeringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till 
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033. 
 
Krav på dagvattenhantering 
Enköping har varit framstående både ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv vad gäller dagvattenrening i våra vattenparker på Korsängen och 
Paddeborg. Trots detta ser vi att det kommer att krävas en hel del 
dagvattenåtgärder i framtiden för att klara lagkraven inom detta område kopplat till 
kommunens vattenstrategiarbete och antagna styrdokument kopplat till dagvatten. 
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I kommunens långtidsinvesteringsplan finns 4 miljoner kronor med för denna typ av 
investeringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till 
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033. 
 
Konsekvenser på brukningstaxan 
I VA-taxan ska brukningstaxan täcka kostnader för drift och förnyelse av vatten 
och avloppsverken samt drift, underhåll och förnyelse av vatten- och 
avloppsnätet. De stora investeringarna som anges i kommunens 
långtidsinvesteringsbudget finns med i planeringen. Tjänstemännen på vatten 
och avloppsavdelningen har under de senaste åren arbetat med att planera 
för de stora investeringarna och dess inverkan på taxan för att åstadkomma en så 
smärtfri taxehöjning som möjligt. VA-kollektivet får dock enligt VA-lagstiftningen 
inte gå med vinst utan måste balansera sitt resultat på tre år. Det 
är därför ofrånkomligt att så stora investeringar som det är frågan om får effekter 
på taxan. Den föreslagna höjningen är hög men nödvändig för att säkerställa va-  
anläggningarnas status och för att verksamheten ska klara de lagkrav som ställs 
idag och i framtiden. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Karin Ols 
VA-chef 
Enköpings kommun 
 
 
Jenny Hertz 
Ekonom/Controller 
Enköpings kommun 
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Paragraf 41 Ärendenummer TF2022/208 

Avgiftsfri färdtjänst för gymnasieelever 

Beslut 
1. Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 och 2 för gymnasieelever från och med 1 

augusti 2022. 
2. Avgiftsfri färdtjänst gäller till och med första kalenderhalvåret det år man 

fyller 20 år. 

Beskrivning av ärendet 
Alla ungdomar i Enköpings kommun kan välja en gymnasieutbildning i Enköping 
eller i en grannkommun. Gymnasieeleven kan ansöka om ett kostnadsfritt busskort 
fram till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. 

En gymnasielev som har rätt till färdtjänst kan välja att resa med färdtjänst till och 
från sin gymnasieskola. Idag betalar gymnasieeleven sina resor själv enligt samma 
taxa som gäller för alla färdtjänstresor. Det innebär att de elever som går på 
Westerlundska gymnasiet i Enköping betalar 80 kronor per skoldag (cirka 1600 
kronor per månad) och de elever som har valt att studera i en grannkommun 
betalar 330 kronor per skoldag (cirka 6600 kronor per månad). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det är en orättvis skillnad för gymnasielever som 
behöver färdtjänst för att komma till och från sin skola. Gymnasieelever med 
busskort betalar ingenting medan gymnasielever med färdtjänst betalar flera tusen 
kronor i månaden. 

Förvaltningen föreslår att färdtjänstresor till och från gymnasieskolan inom zon 1 
och 2 blir avgiftsfri till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. 
Enligt ”Riktlinje för färdtjänst” (TF2020/136) är zon 1 inom Enköpings kommun och 
zon 2 sträcker sig 2,5 mil utanför kommungränsen. Om eleven går på en 
gymnasieskola som ligger utanför zon 2 betalar eleven enligt gällande 
färdtjänsttaxa för sista sträckan från zon 2 till skolan. För gymnasieskolorna Jälla 
utanför Uppsala och Ösmo utanför Sala innebär det cirka 840 kronor per månad. 

Idag är det fyra ungdomar i gymnasieålder som har beviljad färdtjänst och av 
dessa är det två elever som studerar i en grannkommun. 
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Andra kommuner, till exempel Stockholm och Umeå, erbjuder ett så kallat 
högkostnadsskydd för gymnasieelever som reser med färdtjänst. 

För tekniska nämnden innebär detta en ökad årskostnad på cirka 70 000 kronor 
per elev som reser med färdtjänst till och från en gymnasieskola i en 
grannkommun. För elever som reser inom kommunen blir tekniska nämndens 
ökade årskostnad cirka 16 000 kronor per elev. 

Kommunledningsförvaltningen informeras om den nya avgiften (0 kronor) så att 
den läggs till i listan över tekniska nämndens taxor och avgifter 2023 inför 
kommande beslut i kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 och 2 för gymnasieelever från och med 1 augusti 
2022. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 och 2 för gymnasieelever från och med 1 augusti 
2022. 

Yrkanden 
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Anders Wikman yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande om att 
det bör framgå i beslutet att det gäller avgiftsfri färdtjänst till och med första 
kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. Det överensstämmer med regelverket för 
gymnasieelever som får avgiftsfritt busskort. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns förvaltningens förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
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Paragraf 36 Ärendenummer VON2022/4 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda rutiner för hur arbetet med 
eventuella förändrade kundavgifter ska ske. När det finns ett förslag ska det 
presenteras för kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet 
innan förslag till beslut tas i vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendet avgörs slutligen i kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 januari 2022, 
paragraf 5, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) innan förslag till beslut tas i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Funktionsrätt i Enköping har genom KTR den 7 mars 2022 lämnat remissvar. De 
har inget att invända mot förslaget. 

KPR har inte inkommit med något remissvar. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 mars 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara 
salutogena, vilket de upplevs idag av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En 
höjning av taxor och avgifter skulle inte med säkerhet innebära ökade intäkter för 
vård- och omsorgsnämnden, då flertalet av kunderna redan idag når sitt 
avgiftsutrymme med maxtaxan. 

För åren 2020-2022 har endast ett fåtal eller inga förändringar av avgifterna gjorts 
för respektive år.  

Inför 2023-års avgifter har förvaltningen följande förslag: 
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· Att alltid ta ut hel larmavgift, men att sista månaden blir avgiftsfri istället för 
att ta ut del av avgift första och sista månaden. 

Nuvarande bestämmelse innebär att om trygghetslarmet blir installerat före den 
15:e i månaden betalas hel månadsavgift och från den 16:e i månaden halv. När 
larmet återlämnas före den 15:e betalas halv avgift och från den 16:e hel. Det 
kräver extra administration av avgiftshandläggarna  att dela avgiften. Den 
föreslagna förändringen skulle minska risken för fel på grund av manuell hantering 
samt effektivisera handläggningen. Förslaget innebär även att larmavgiften inte 
släpar efter vid uppsägning, vilket blir tydligare för kunderna.  

För både kommunen och kunden blir det ingen eller en mindre förändring i avgift. 
För de kunder som kommer upp till sitt avgiftsutrymme med enbart 
hemtjänst/hemsjukvård blir det ingen skillnad alls i avgiften.  

· Att införa larmavgift även vid utredningshemtjänst. 

Larmet är idag avgiftsfritt under tiden med utredningshemtjänst, vilket innebär extra 
administration för avgiftshandläggarna. Utredningstiden varierar och 
avgiftshandläggarna behöver säkerställa från vilken dag ordinarie hemtjänst tar vid 
och manuellt registrera larmavgift. Då utredningstiden i snitt är betydligt kortare än 
tre veckor, innebär det att de allra flesta kunder faktureras för ordinarie hemtjänst 
och trygghetslarm samma månad och att larmavgift även under tiden med 
utredningshemtjänst i de flesta fall skulle innebära ingen eller marginell skillnad på 
fakturan då de allra flesta kommer upp till sitt avgiftsutrymme oavsett.  

· Att beräkna om kostnaden för korttidsplats/växelvård enligt samma formel 
som matavgiften. 

Avgiften för korttids/växelvård är 90 kronor/dygn sedan minst 10 år och 
beräkningen är något oklar. För att få en tydlighet i hur avgiften beräknas är 
förslaget att avgiften för korttids/växelvård ska vara maxtaxan/30, vilket blir 72 
kr/dygn för år 2023. 

Det påverkar avgiften för kunder som har en kortare vistelse och inte kommer upp 
till sitt avgiftsutrymme oavsett andra insatser. De kommer att få en lägre avgift. 
Effekten för kommunen ses som försumbar. 

· Höja avgifterna vid korttidslån av hjälpmedel. 

Korttidslån innebär att personer som bor i eller utanför Enköpings kommun har 
möjlighet att mot avgift låna hjälpmedel för tillfälligt behov, till exempel vid besök i 
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kommunen eller för olika fritidsändamål. Detta har setts som en service till 
medborgare och besökare i Enköpings kommun och kostnaderna för lånet har inte 
haft avsikten att täcka den faktiska kostnaden för utlånat hjälpmedlet, utan det har 
varit till en ”skälig kostnad”. Avgifterna för korttidslån har varit desamma sedan 
2008 och både inköpskostnader och rekonditioneringskostnader för hjälpmedel har 
ökat markant. 

Priserna för motsvarande korttidslån varierar i landet. Vissa tillhandahåller lånet 
gratis i 14 dagar men har avgift för längre tids lån/hyra. Avgifter i närliggande län 
och kommuner varierar men exempelvis är avgiften för en manuell rullstol på cirka 
300-375 kronor per månad och för en mobil hygienstol cirka 250 kronor per månad. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 mars 2022 
och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 
2023 enligt förslag.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



 

 

 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter Enköpings kommun 2023 
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1 Taxor och avgifter 

4 Vård- och omsorgsnämnden 

4.1 Avgifter och taxor 

Taxa 

Taxan/avgiften avser  

Beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Avgifter inom 
högkostnadsskyddet 
maxtaxa 

     

Hemtjänst*, kr per timme  200 200 0 0 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 
som utförs av sjuksköterska, kr 
per besök 

 100 100 0 0 

Minimiavgift för hemtjänst, kr 
per månad 

 200 200 0 0 

Avgift omvårdnadsboende, kr 
per månad (maxtaxa) 

 2 170 inväntar 
beslut om 
basbelop

p för 2023 

  

Avgift korttidsplats, 
trygghetsplats, avlastning, 
växelvård, kr per dygn 

 90 72 0 0 

Trygghetslarm, kr per månad  240 240 0 0 

Installationsavgift 
trygghetslarm, 
engångskostnad 

 350 350 0 0 

      

Avgifter utanför 
högkostnadsskyddet 

     

Matabonnemang, kr per 
månad 

 3 120 3 120 0 0 

Matavgift korttidsplats, 
trygghetsplats, kr per dygn 

 104 104 0 0 

Resor dagverksamhet, kr per 
resa 

 35 35 0 0 

Matavgift dagverksamhet, kr 
per dag 

 78 78 0 0 

Matavgift 
Gluggen/Asphagen, kr per 
dygn 

 82 82 0 0 

Matavgift kontakt-
/stödfamilj, kr per dygn 

 82 82 0 0 

      

Avgifter korttidslån**      

Manuell rullstol, kr per månad  200 350 0 0 
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Taxan/avgiften avser  

Beslut 
taxa 

2022 inkl 
moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Hygienstol, rullande, kr per 
månad 

 200 250 0 0 

Sängryggstöd, elektriskt, kr per 
månad 

 200 250   

Antidecubitusmadrass, kr per 
månad 

 200 300   

Vårdsäng reglerbar exkl. 
madrass, kr per månad 

 400 500 0 0 

Basmadrass vid sänglån, kr per 
månad 

 200 200 0 0 

Mobil lyft exkl. sele, kr per 
månad 

 400 500 0 0 

Korttidslån övrigt - första 
hjälpmedlet, kr per månad 

 200 200 0 0 

      

Avgifter långvarigt lån***      

Elrullstol, kr per månad  110 110 0 0 

      

      

* I hemtjänstavgiften ingår samtliga insatser. I avgiften ingår ej hälso- och 
sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, samt insatser utförda av 
arbetsterapeut/fysioterapeut. 

** Korttidslån är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till personer 
som inte är skrivna i Enköpings kommun samt vid dubbelutrustning t.ex. 
sommarstugor och för resebruk. 
Minsta avgift är alltid en månad. 
Transportkostnader tillkommer. 

*** Förskrivning enligt hälso-och sjukvårdslagen 
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Paragraf 43 Ärendenummer SN2022/109 

Taxor och avgifter 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna taxor och 
avgifter för 2023 utan ändringar.  

Beskrivning av ärendet 
Verksamheten för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
skall vara självfinansierad och därför genomförs en översyn av taxor och avgifter 
årligen. 

Årlig översyn av egenavgift för externt boendeplacerade vuxna samt avgift för 
familjerådgivning genomförs också.  

Socialförvaltningens bedömning 
Inför 2022 genomfördes en justering av avgifter för tillståndsprövning och tillsyn 
enligt alkohollagen och tobakslagen. Med anledning av den pandemi som pågått 
under 2021 är det inte möjligt att göra en rättvisande bedömning av om det finns 
behov av att justera avgifterna för 2023. Avgifterna för alkohol och tobak baseras 
till stor del på föregående års försäljning. Med anledning av hur serveringsställen 
har påverkats av pandemin gör förvaltningen bedömningen att ingen justering av 
taxor och avgifter bör göras för  2023. 

Förvaltningens bedömning är att inte heller avgift för familjerådgivning behöver 
justeras. 

Maximal egenavgift för externt boendeplacerade vuxna regleras i 6 kap 1§ 
socialtjänstförordning (SoF), 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



 

 
 

 

 

Taxor och avgifter 2023 
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1 Taxor och avgifter 

6 Socialnämnden 

6.1 Avgifter och taxor 

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

Familjerådgivning per besök  250 250 0 0 

Uttag av egenavgift gällande 
externt placerade vuxna  

 Max 80 
kr/dygn 

Max 80 
kr/dygn 

0 0 

      

Avgifter för 
tillståndsprövning enligt 
alkohollagstiftningen 

     

Nyansökning, stadigvarande 
tillstånd för servering till 
allmänheten, 1 prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

Nyansökan, stadigvarande 
tillståndför servering till slutna 
sällskap, 1 prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

Nyansökan, 
cateringverksamhet(= 
stadigvarande utvidgat 
tillstånd till slutna sällskap), 1 
prov ingår 

 12 000 12 000 0 0 

 Ansökan, Cateringverksamhet 
(ändringi ett befintligt 
stadigvarande 
serveringstillstånd) 

 3 000 3 000 0 0 

Ansökan om stadigvarande 
tillstånd för provsmakning av 
egenproducerade 
alkoholhaltiga drycker (8:7) 

 12 000 12 000 0 0 

Ansökan om tillfälligt tillstånd 
för provsmakning av 
alkoholdrycker för 
allmänheten, för partihandlare 
(8:6) 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, gemensam 
serveringsyta (stadigvarande 
tillstånd) 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, Gemensam 
serveringsyta (tillfälligt 
tillstånd) 1-3 
dagar(stadigvarandetillstånd) 

 3 000 3 000 0 0 

Ansökan, stadigvarande ändrat 
tillstånd avseende ex. lokal, 
uteservering, drycker eller 
serveringstid 

 5 000 5 000 0 0 

Ansökan, pausservering, 
stadigvarande för servering till 
allmänheten 

 2 000 2 000 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

Anmälanom ändring i 
verksamhet, bolag eller 
tillstånd, enkla frågor (ex. nytt 
namn på restaurangen) 

 500 500 0 0 

 Speciell tillsynsavgift/prövning 
vid mindre omfattande 
ändrade 
ägarförhållanden:Överlåtelse 
av 
aktier/bolagsandelar.Tillsynsav
gift för kontroll avnya ägare i 
ett bolag (juridisk person 
kvarstår) 

 4 000 4 000 0 0 

Speciell tillsynsavgift/prövning 
omfattande ändrade 
ägarförhållanden: Överlåtelse 
av 
aktier/bolagsandelar.Tillsynsav
gift för kontroll av nyaägare i 
ett bolag (juridisk person 
kvarstår) 

 12 000 12 000 0 0 

Ansökan, tillfälligt tillstånd för 
servering till allmänheten, 1-3 
dagar 

 7 500 7 500 0 0 

Ansökan, tillfälligt ändrat 
tillstånd avseende ex. lokal, 
uteservering, drycker eller 
serveringstid 

 2 000 2 000 0 0 

Ansökan, pausservering, 
tillfälligt för servering till 
allmänheten 

 1 000 1 000 0 0 

Ansökan, tillfälliga tillstånd, för 
servering till slutna sällskap 
(avseende ideella föreningar 
samt näringsverksamhet). 
Avser ansökan fler än ett 
tillfälle uttas en tilläggsavgift 
på 200 kr per tillfälle 

 1 000 1 000 0 0 

Nyansökan, ej klarat 
kunskapsprov enligt gällande 
regler, procent av aktuell 
ansökningsavgift 

 50 % 50 % 0 0 

 Anmälan, Provsmakning av 
alkoholhaltigadrycker till 
allmänheten (för 
tillståndshavare)  

 500 500 0 0 

Anmälan, kryddning av snaps  500 500 0 0 

Anmälan av lokal vid catering 
för slutna sällskap 

 500 500 0 0 

Anmäla serveringsansvariga  0 0 0 0 

Anmälan upphörande 
avtillstånd 

 0 0 0 0 



Socialnämnden, Taxor och avgifter 2023 5(7) 

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

Kunskapsprov som omfattar 
44-60 frågor, per provtillfälle 

 1 500 1 500 0 0 

Kunskapsprov som omfattar 28 
frågor, per provtillfälle 

 1 000 1 000 0 0 

      

Tillsynsavgifter alkohol      

Fast årlig tillsynsavgift 
omfattarkalenderår och ska 
betalas i förskott från och med 
det kalenderår 
somserveringstillståndet har 
beviljats. 

     

Fast tillsynsavgift för varje 
serveringstillstånd 

 3 000 3 000 0 0 

Särskild tillsynsavgift för 
restaurang med serveringstid 
efter kl. 01.00 

 6 000 6 000 0 0 

Särskildtilläggsavgift/år för 
restaurang med uteservering 

 1 000 1 000 0 0 

Rörlig tillsynsavgift betalas av 
alla tillståndshavare med 
permanent serveringstillstånd 
med vinstintresse. Avgiften 
baseras på försäljningen av 
alkoholdrycker året innan. 
Uppgifter om försäljningens 
storlek framgår av de 
restaurangrapporter, som varje 
tillståndshavare är skyldig att 
lämna till kommunen en gång 
per år. Baserad på 
omsättning/år enligt intervall: 

     

      

0 - 10 000 kr  500 500 0 0 

10 001 - 50 000 kr  1 000 1 000 0 0 

50 001 - 150 000 kr  3 000 3 000 0 0 

150 001 - 300 000 kr  6 000 6 000 0 0 

300 001 - 600 000 kr  8 000 8 000 0 0 

600 001 - 1 000 000 kr  11 000 11 000 0 0 

1 000 001 - 1 500 000 kr  14 000 14 000 0 0 

1 500 001 - 3 000 000 kr  18 000 18 000 0 0 

3 000 001 - 6 000 000 kr  24 000 24 000 0 0 

6 000 001 - 10 000 000 kr  35 000 35 000 0 0 

10 000 001 -  45 000 45 000 0 0 

Påminnelseavgift för ej 
inkommenrestaurangrapport 
(en påminnelseskickas ut. Om 

 2 500 2 500 0 0 
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Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

inte rapport kommer in efter 
det debiteras högsta 
avgiftsklass, 45 000 kr) 

Extra tillsynsavgift vid 
öppnattillsynsärende- 
sanktionsprövning 

 5 000 5 000 0 0 

      

Taxor och tillsynsavgifter vid 
försäljning av tobak,folköl, 
elektroniska cigaretter (e-
cigaretter),påfyllnadsbehållare 
och vissa receptfria läkemedel 

     

Fast årlig tillsynsavgift 
omfattarkalenderår och ska 
betalas i förskott från och med 
det kalenderår som anmälan 
inkommit. 

     

Nyansökan, stadigvarande 
tobakstillstånd 

 9 600 9 600 0 0 

Nyansökan, tillfälligt 
tobakstillstånd 

 6 000 6 000 0 0 

Nyansökan,detaljhandelsbolag 
som söker flera tillstånd på 
samma bolag- för ställe nr 1 

 9 600 9 600 0 0 

Nyansökan,detaljhandelsbolag 
som söker flera tillstånd på 
samma bolag- för ställe nr 2 
och uppåt 

 2 000 2 000 0 0 

Anmälan om mindre 
omfattande ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

 3 200 3 200 0 0 

Anmälan om omfattande 
ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

 9 600 9 600 0 0 

Handläggnining av 
nyanmälan,försäljning av folköl 

 1 500 1 500 0 0 

Handläggning av nyanmälan, 
försäljning av e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av folköl 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av tobaksvaror 

 5 000 5 000 0 0 

Årlig tillsynsavgift vid 
restauranger som har 
serveringstillstånd 

 1 500 1 500 0 0 

Årligtillsynsavgift hos bolag 
som har fler tillstånd på samma 
bolag – för ställe nr1 

 5 000 5 000 0 0 



Socialnämnden, Taxor och avgifter 2023 7(7) 

Taxan/avgiften avser  
KF Beslut 
2022 inkl 

moms 

Förslag 
taxa 

2023 inkl 
moms 

Förändrin
g kronor 

Förändrin
g procent 

Årligtillsynsavgift hos bolag 
som har fler tillstånd på samma 
bolag –för ställe nr2 och uppåt 

 1 500 1 500 0 0 

Årlig tillsynsavgift, försäljning 
av e-cigaretter och/eller 
påfyllnadsbehållare 

 1 500 1 500 0 0 

Fast årlig tillsynsavgift, 
försäljning av vissa receptfria 
läkemedel 

 2 500 2 500 0 0 

Öppnat tillsynsärende  5 000 5 000 0 0 

Avgift vid uppföljande 
kontrollbesök och kontroll som 
sker med anledning av 
befogade klagomål. 

 1 000 1 000 0 0 
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Paragraf 33 Ärendenummer UAN2022/203 

Taxor och avgifter: Maxtaxa för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för 
vidare beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller: För 
förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr. För fritidshem: Barn 1 1 
048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Enligt ”Tidplan för styrning och uppföljning 2022”, dnr KS2021/510, ska 
nämnderna ta beslut om förslag till taxor och avgifter för 2023 senast 2022-03-
31. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 december 
2020, paragraf 171, att avgiftsnivåerna avseende maxtaxa för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets årligen publicerade riktlinjer 
och nivåer och att det beslutet gäller tillsvidare (UAN2020/545). Skolverket har nu 
indexuppräknat maxtaket.  

För förskola gäller följande avgifter. 
Barn 1 1 572 kr 
Barn 2 1 048 kr 
Barn 3 524 kr 
För fritidshem gäller följande avgifter 
Barn 1 1 048 kr 
Barn 2 524 kr 
Barn 3 524 kr 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Bilaga 
Protokollsutdrag UAN 2020-12-17,§ 171,dnr UAN2020/545 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-16  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

vidare beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller: För 
förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr, För fritidshem: Barn 1 1 
048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för vidare 
beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller: 
För förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr 
För fritidshem: Barn 1 1 048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se  



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-16  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 34 Ärendenummer UAN2022/204 

Taxor och avgifter: Avgift vid prövning om 
godkännande vid start av fristående förskola 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Enligt ”Tidplan för styrning och uppföljning 2022”, dnr KS2021/510, ska 
nämnderna ta beslut om förslag till taxor och avgifter för 2023 senast 2022-03-
31. Den 19 maj 2021, paragraf 19, fattade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslut om Riktlinjer för godkännande av fristående 
förskola. Riktlinjerna skulle träda i kraft under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattade beslut om de avgifter som fanns i riktlinjerna. Den 18 oktober 2021 
(paragraf 141) fattade kommunfullmäktige beslut om de avgifter som riktlinjerna 
omfattar. Dessa avgifter är: 
1. Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta en 
fristående förskola genom nyetablering. 
2. Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en 
förskole-enhet. 
3. Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Eftersom riktlinjerna är antagna av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden tillsvidare antas nämndens beslut om taxor gälla 
tillsvidare. Därför föreslås inga ändringar inför 2023 utan de taxor som finns i 
beslutade riktlinjer skickas vidare till kommunfullmäktige. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Bilagor 
Protokollsutdrag, UAN 2021-05-19 §90, dnr UAN2021/195 
Protokollsutdrag, KF 2021-10-18, §141 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se 

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 24 Ärendenummer UPN2022/13 

TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2023. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2023 enligt bilaga 1. 
2022 års taxor och avgifter redovisas också. Samtliga taxor och avgifter redovisas 
inklusive moms om inte annat framgår av dokumentet. Likaså redovisas 
förändringen i procent. 
Under hösten 2021 har upplevelseförvaltningen arbetat med en kartläggning av 
prioriterade målgrupper och taxenivåer där en jämförelse med 10 närliggande 
kommuner och 10 jämnstora kommuner genomförts. Kartläggningen har 
presenterats för pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, natur- och friluftsrådet samt 
referensgruppen för idrottsföreningar som givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Utifrån underlag och inkomna synpunkter hade upplevelsenämnden en 
workshop i slutet av januari 2022 där medskick gjordes inför taxor och avgifter 
2023, men även gällande fortsatt arbete med taxor och avgifter under året. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens kostnader ökar varje år och intäkterna behöver därför också öka för 
att möta detta. 
I den kartläggning som genomförts framgår att Enköpings kommun ligger på en 
medelhög nivå gällande taxor och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet. När 
det gäller verksamhet för vuxna i föreningar samt för privata och icke-kommunala 
förhyrare framgår istället att nuvarande taxor och avgifter generellt ligger lägre 
än de kommuner som ingått i kartläggningen. 
Vidare framgår att det är barn- och ungdomsverksamhet som är den mest 
prioriterade målgruppen i alla kommuner som ingått i kartläggningen. Förvaltningen 
bedömer därför att kategori 1 ska få den lägsta höjningen som generellt föreslås 
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uppgå till 2 %, vilket följer konsumentprisindex. Kategori 2 bör få en något högre 
höjning som generellt uppgår till 3 %. Kategori 3 bör få den högsta höjningen som 
generellt uppgår till 5 %, men där vissa enskilda höjningar kan bli högre. Ovan 
gäller för hyra av lokaler och anläggningar. 
Inom Enköpings kommun ligger idag verksamhet för vuxna i olika kategorier 
beroende på om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet eller inte. 
Upplevelsenämnden har i sin workshop gett ett medskick om att all verksamhet för 
vuxna i kommunen bör ligga i kategori 2 för att behandlas likvärdigt. Förvaltningen 
föreslår därför ändringar i kategorierna som motsvarar nämndens önskemål. 
Vidare föreslår förvaltningen att idrottsförbund placeras i kategori 2. Detta för att 
göra Enköping mer attraktivt för läger och turneringar, vilket bidrar till en ökad 
turism som har en positiv påverkan på många delar av kommunen. 
Fjärdhundrabadet har under flera år genomgått stora investeringar i form av 
renoveringar och nu senast har en ny vattenrening installerats. Förvaltningen 
bedömer därför att enkelbiljetterna generellt bör höjas med 5 kronor. När det gäller 
säsongsbiljetterna finns idag ingen tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet 
besök under en säsong. Förvaltningen föreslår därför att priset för dessa sätts så 
att de motsvarar 9 besök, vilket innebär att den procentuella höjningen i vissa delar 
blir hög. 
För Pepparrotsbadet föreslås en höjning för enkelbiljetter på 5 kr för vuxna i både 
simhall och familjebad. Detta innebär att priserna för familjebiljetter också behöver 
justeras uppåt. När det gäller kostnaden för årskorten i simhall och familjebad så 
finns idag inte någon tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet besök på ett 
år. Förvaltningen bedömer att en rimlig riktlinje är 25 besök och priserna för 
årskorten behöver därför justeras uppåt. För att det inte ska bli en för stor höjning 
mellan åren bedöms denna förändring behöva genomföras under flera år. 
Ekonomisk analys 
En förändring av kategoriindelningen så att all verksamhet för vuxna placeras i 
kategori 2 bedöms medföra en ökning av intäkter på cirka 250 000-300 000 kronor. 
En höjning av taxorna enligt nu lämnat förslag bedöms medföra en ökning av 
intäkter på cirka 150 000-200 000 kr. 
Sammantaget bedöms nu lämnat förslag medföra ökade intäkter på cirka 400 000-
500 000 kr. 
 
Barnrättsperspektivet 
Barn- och ungdomar är den högst prioriterade målgruppen för Enköpings kommun 
i taxor och avgifter. Utifrån detta och utifrån den kartläggning som är gjord där 
jämförelse gjorts med 20 andra kommuner så har denna målgrupp den lägsta 
procentuella höjningen i förslaget till taxor och avgifter, vilket är i linje med barnets 
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bästa. Detta gäller hyra av lokaler och anläggningar. 
För Pepparrotsbadet föreslås inga höjningar för barn- och ungdomar gällande 
enkelbiljetter. Kostnad för årskort ökar, men där barn- och ungdomar har den 
lägsta höjningen. I Fjärdhundrabadet är den procentuella höjningen högre, främst 
för barn från 12 år och äldre. Från 12 år har dock barn rätt att själva vistas på 
anläggningen och bedöms därför kunna nyttja anläggningen i större omfattning än 
mindre barn som behöver besöka badet med vårdnadshavare. 
Den största kostnadsökningen enligt förslaget är förslaget till förändring där all 
verksamhet för vuxna placeras i kategori 2. 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2023. 

 
 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2023. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

__________ 
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