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§ 53 Dnr 2020/00658  

Årsredovisning och bokslut 2020 Smedjebackens 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning och bokslut för år 2020 godkänns.   

Ärendebeskrivning 

Från ekonomiavdelningen föreligger årsredovisning 2020 för Smedjebackens 

Kommun. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning 

för de kommunala bolagen.   

Resultaträkning       

Miljoner kronor   Kommunen   Kommunkoncernen 

  Årsbokslut Årsbokslut  Årsbokslut Årsbokslut 

 Not 2020 2019  2020 2019 

Verksamhetens intäkter Not 1 117,9 110,3  324,4 348,1 

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0  0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader Not 2 -725,0 -700,5  -898,2 -912,0 

Avskrivningar Not 3 -20,2 -16,3   -47,8 -40,5 

Verksamhetens nettokostnader  -627,3 -606,5  -621,6 -604,3 

           

Skatteintäkter Not 4 526,6 532,5  526,6 532,5 

Utjämning och generella statliga bidrag Not 5 130,5 99,8  130,5 99,8 

Finansiella intäkter Not 6 2,5 3,3  1,2 2,2 

Finansiella kostnader Not 7 -5,2 -4,5   -8,4 -6,9 

Årets resultat Not 8 27,0 24,5  28,2 23,3 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning Smedjebackens kommun 2020, ver 2021-03-29 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 24   
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Inledning 
Årsredovisningen är den samlade återrapporteringen av verksamheten från kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige och kommunens invånare. Årsredovisningens syfte är att redovisa vad som 
åstadkommits under året och om målsättningarna uppfyllts. 

Kommunens vision 

Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling 

Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. 
Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap 
och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast 
mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd. 

Kommunen är naturskön och rik på vatten med möjlighet till sjö nära boende och fantastiska 
rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av 
bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till 
ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.  

I Smedjebackens kommun finns närhet; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra 
grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, 
sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen. 

Vision Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med 

engagemang, trygghet och framtidstro 
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Femårsöversikt 
  

Kommunen           
            
Ekonomi 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens nettokostnader (mkr) 627,3 606,5 594,2 585,5 561,3 
Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) 57 803 55 673 54 533 53 743 51 453 
Årets resultat (mkr) 27,0 24,5 21,7 26,4 25,4 
Årets resultat/invånare  (kr) 2 493 2 249 1 990 2 422 2 327 
Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 62,5 57,8 22,6 17,4 23,6 
Total pensionsskuld (mkr) 275,3 273,9 293,7 318,8 349,9 
Soliditet (%) 20,1 17,6 13,8 10,3 5,8 
Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -14,2 -20,4 -27,2 -36,1 -46,9 
           
Skatteintäkter 2020 2019 2018 2017 2016 
Skattesats till kommun (kr) 22,46 22,46 22,46 22,93 22,93 
Skattesats till kommun och landsting (kr) 34,09 34,09 34,09 34,09 34,09 
Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 657,1 632,2 614,5 613,7 590,6 
Skatteintäkter per invånare (kr) 60 544 58 039 56 392 56 334 54 139 
           
Personal 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal anställda 782 763 777 778 812 
Personalkostnader exklusive pension (mkr) 395,9 383,7 383,5 376,0 363,3 
Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 8,0 7,0 7,0 7,1 7,5 
           
Befolkning 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal invånare totalt 10 854 10 894 10 897 10 894 10 909 
varav 0-6 år 748 779 797 807 814 
varav 7-17 år 1 297 1 279 1 233 1 212 1 207 
varav 18-24 år 579 608 636 629 668 
varav 25-44 år 2 198 2 167 2 212 2 203 2 212 
varav 45-64 år 2 925 2 964 2 982 3 033 3 069 
varav 65-79 år 2 394 2 382 2 359 2 335 2 280 
varav 80+ 713 715 678 675 659 
           
Kommunkoncernen          
           
Ekonomi 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens nettokostnader (mkr) 614,4 604,3 591,5 576,4 557,2 
Årets resultat (mkr) 33,6 23,3 23,3 34,1 27,5 
Investeringsvolym (mkr) 144,3 134,3 116,4 167,8 76,8 
Soliditet (%) 15 14 17 14 11 

 

 



6 
 

Förvaltningsberättelse 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Omvärlden 
Coronapandemin startade i Wuhan i januari och spred sig sedan över resten av världen under vintern 
och våren. Effekten på världens ekonomier blev omedelbar då nedstängningar drabbade företag och 
dess anställda. Länders regeringar fick sätta in stora men kostsamma åtgärdspaket. 
 
Smedjebackens Kommun 
Den pågående coronapandemin har inneburit en mycket stor påverkan på året som gått. I mars 
påbörjades det förberedande arbetet genom inrättande av en kommunövergripande pandemigrupp. Det 
visade sig tidigt att skyddsmaterial saknades och att mer personal behövde anställas. Viss verksamhet 
har under året ställts in och viss verksamhet har fått ställa om. Regeringen har under året kompenserat 
Smedjebackens Kommun genom riktat statsbidrag och återbetalning av sjuklönekostnaderna vilket 
innebar en total kompensation på ca 14 mkr. Kostnaderna som kommunen haft för coronapandemin 
beräknas till ca 18 mkr. De största kostnadsposterna är ökade lönekostnader ca 13 mkr och ökade 
kostnader för skyddsutrustning ca 3 mkr. 
 
Befolkningen i kommunen har minskat med 40 invånare under året. Det föddes 90 invånare och 153 
invånare avled vilket innebär ett födelsenetto på -63. År 2019 var födelsenettot -15. Flyttningsnettot 
2020 var +23, dvs fler personer flyttade in än som flyttade ut. 
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Utmaningar och framtid 
 

Utifrån SCB:s befolkningsprognos kan man se de förväntade förändringarna för de olika 
åldersgrupperna de kommande 20 åren. Det som är tydligaste är att gruppen 80+ fortsätter att växa. 
Det innebär att man kan förvänta sig ett ökat behov av hemtjänst och fler platser på särskilt boende. 
Åldersgrupperna 0-5 år, 6-15 samt 16-19 år förväntas vara kvar på liknande nivå som idag.  
 
Behovet av rekrytering är viktig för kommunens verksamhet idag och i framtiden. Främst utifrån 
ökningen av behov som kommer ske inom hemtjänsten och särskilt boende de kommande 10-20 åren. 
Diagrammet nedan visar dock att antalet arbetsföra i kommunen (åldersgruppen 20-64 år) fortsätter att 
minska de kommande 20 åren. 
 
 

 
 
 
 
Hållbar utveckling – Agenda 2030 
 

Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 
delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. Regeringen har som ambition att 
Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra Agenda 2030. För att konkretisera ambitionen 
finns en nationell handlingsplan med ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling.  
I handlingsplanen framhålls att kommuner och regioner har centrala roller i genomförandet av Agenda 
2030 och behöver integrera arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning 
och ledning.  
 
Under år 2020 har Smedjebackens kommun påbörjat arbetet med Agenda 2030 genom att ansluta sig 
till Glokala Sverige. Tack vare samarbetet med Globala Sverige kunde kommunen genomföra ett antal 
utbildningsinsatser under förra året. Under kommande år kommer arbetet med Agenda 2030 att 
intensifieras och målen kommer att implementeras i nämndernas budgetdokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-64 år 65-79 år 80 + år

Åldersgrupper

2020 2030 2040



8 
 

Resultat 
 

 
 

Årets resultat 
Årets resultat är +27,0 mkr vilket är en ökning med 2,5 mkr jämfört med 2019. Avvikelsen mot budget 
är +6,5 mkr. 

Verksamheternas intäkter 
Intäkterna har ökat med +7,6 mkr (+6,8%) jämfört med 2019. Den största intäktsposten avser bidrag 
(59,3 mkr). Där har en ökning skett med 3,9 mkr. Andra stora intäktsposter är taxor och avgifter     
(25,3 kr) samt hyror och arrenden (17,3 mkr). 

Verksamhetens kostnader 
Kostnaderna har ökat med 24,5 mkr (+3,5%) jämfört med 2019. Den största posten är 
personalkostnader (396,0 mkr). Där har en ökning skett med 12,3 mkr vilket är relaterat till att antalet 
anställda ökat inom omsorgen under coronapandemin En annan större kostnadspost är köp av 
huvudverksamhet (115,4 mkr). Där har en ökning skett med 9,1 mkr relaterat till ökat antal placeringar 
inom IFO och omsorgen 

Avskrivningar 
Avskrivningarna har ökat med 4 mkr. (+24,3%) jämfört med 2019. Ökningen beror på aktivering av 
nya investeringar samt nedskrivningar. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har minskat med 5,9% (-1,1%) jämfört med 2019. Detta är relaterat till 
coronapandemin då antalet arbetade timmar har sjunkit och därmed minskat skatteunderlag. 

Generella statsbidrag och utjämning 
Posten har ökat med 30,7 mkr (+30,8%). Delvis beroende på de satsningar som riksdag och regering 
beslutat om med anledning av coronapandemin. 

Finansiella intäkter och kostnader 
De finansiella intäkterna kan härledas till borgensavgift 0,25% från bolagen samt återbäring från 
Kommuninvest. Minskningen (-0,7 mkr) jämfört med 2019 beror på minskad återbäring från 
Kommuninvest. De finansiella kostnaderna har ökat med 0,7 mkr jämfört med 2019. Ökningen beror 
på kostnader för checkkredit hos Norrbärke sparbank som inte varit bokförd tidigare. 

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Verksamhetens intäkter -79 387 -117 888 38 501 -86 944 -110 297 23 353
Verksamhetens kostnader 693 006 725 072 -32 066 674 779 700 542 -25 763
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 11 120 12 204 -1 084 13 100 12 960 140
Avskrivningar 16 595 20 205 -3 609 17 500 16 254 1 246
Summa verksamhetens nettokostnad 630 214 627 388 2 826 605 335 606 499 -1 164

Skatteintäkter -534 800 -526 588 -8 212 -531 748 -532 473 725
Generella statsbidrag och utjämning -117 100 -130 556 13 456 -93 902 -99 809 5 907
Summa skatteintäkter -651 900 -657 144 5 244 -625 650 -632 282 6 632

Finansiella intäkter -2 782 -2 513 -270 -2 200 -3 251 1 051
Finansiella kostnader 4 000 5 213 -1 213 4 500 4 529 -29
Summa finansnetto 1 218 2 700 -1 482 2 300 1 278 1 022

Resultat -20 468 -27 055 6 587 -18 015 -24 505 6 490

Bokslut 2020 Bokslut 2019
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God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: 

• Verksamheten styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar. 
• De i budget angivna målen med indikatorer avrapporteras i bokslutet. 
• Den ekonomiska planeringen utgår från försiktighetsprincipen. 
• Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 

3 procent. 
• Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera investeringar. 

 
De tre indikatorerna till kommunfullmäktiges mål om ”Bra ekonomi” som också är övergripande mål 
för god ekonomisk hushållning redovisas med utfall för 2020.  
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)  
Årets utfall är 4,1%  Målet är uppnått. 
 
Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar  
Årets utfall är 100%. Målet är uppnått. 
 
Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (%)   
Den totala sjukfrånvaron för året uppgår till 8,0 % (7,0 %). Målet anger att sjukfrånvaron ska minska 
jämfört med föregående år.  Målet är inte uppnått. 
 
Två av de tre målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts år 2020. 
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Mål och måluppfyllelse 
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål. De 
prioriterade målen beskriver vad kommunens verksamheter ska uppnå och kan ses som den 
övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet. 
 
 Mål: En kommun för alla  

Indikator Måltal Utfall Analys 
Ohälsotal, genomsnittligt antal 
utbetalda dagar med sjukpenning 
och andra ersättnings typer, för 
befolkningen 16–64 år (Källa: 
Kolada) 

Ohälsotalet ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 29,8  
Värde 2020: 27,0 

Trenden är minskande 

Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv 
(Källa: Kolada) 

Antal våldsbrott ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2018: 7,2 
Värde 2019: 6,8 

Trenden är minskande 

Ginikoefficient (jämlika tillgångar), 
index (Källa: Kolada) 

Jämlikheten ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2017: 0,32 
Värde 2018: 0,33 

Trenden är minskad jämlikhet. 

Antal elever som deltar i musik- 
eller kulturskola  
 

Antal elever ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 217 
Värde 2020: 247 

Trenden är ökande 

 
Mål: En ekokommun i framkant  

Indikator Måltal Utfall Analys 
Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person (Källa: Kolada) 

Insamlat hushållsavfall ska 
öka jämfört med 
föregående år 

Värde 2018: 486 
Värde 2019: 498  

Trenden är ökande.  

Energiförbrukning i 
kommunkoncernens lokaler 

Energiförbrukningen ska 
minska jämfört med 
föregående år 

Värde 2019: 151 kWh/kvm 
Värde 2020: 146 kWh/kvm 
 

Trenden är minskande.  

Utsläpp av växthusgaser från 
kommunkoncernens lokaler, 
verksamheter och resor 

Utsläpp av växthusgaser ska 
minska  jämfört med 
föregåend år 

Värde 2018: 908 ton co2 
 

Senaste statistiken är från 2018. 

Andel miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar i kommunkoncernen 
(Källa: Kolada)  

Andelen miljöbilar ska öka 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 31,6% 
Värde 2020: 26,1% 

Trenden är minskande. Ny policy har 
antagits under året. Enbart bilar som 
går på fosilfria bränslealternativ ska 
köpas in.  

 
Mål:: Hög sysselsättning   

Indikator Måltal Utfall Analys 
Befolkningsutveckling (Källa: SCB) Antalet innevånare ska öka 

jämfört med föregående år 
Värde 2019-12-31: 10 894 
Värde 2020-12-31: 10 854 

Befolkningen har minskat med 40 
invånare sedan årsskiftet 

Andel öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd 16–64 år (Källa: 
Arbetsförmedlingen) 

Andelen arbetslösa ska 
minska jämfört med 
föregående år 

Värde 2019-12-31: 5,4% 
Värde 2020-12-31: 6,6% 

Arbetslösheten har ökat med 1,2% 
sedan samma månad året innan 

Bruttoregionalprodukt, BRP, kr/inv 
(visar den ekonomiska utvecklingen 
inom en region) (Källa: Kolada) 
 

BRP ska öka jämfört med 
föregående år 

Värde 2017: 223 977 
Värde 2018: 235 936  
  

Trenden är ökande 

Andel företagare av 
förvärvsarbetande (Källa: Kolada) 

 Värde 2017: 13,9% 
Värde 2018: 13,2% 

Trenden är minskande 
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Mål: Attraktivt boende 
 

Indikator Måltal Utfall Analys 
Antal färdigställda bostäder i 
småhus/1000 inv (Källa: Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2018: 0,4 
Värde 2019: 0,9 

Trenden är ökande 

Antal färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året/1000 inv 
(Källa: Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2018: 0,0 
Värde 2019: 0,0 

 Ingen ökning har skett 

Antal bostäder med 
bostadsrätter/1000 inv (Källa: 
Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2018: 26 
Värde 2019: 26 

Ingen ökning har skett 

Andel hushåll med tillgång till 
bredbandsfiber (Källa: Kolada) 

Andelen ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2018: 53,8% 
Värde 2019: 56,5% 

Trenden är ökande 

 
Mål: Bra ekonomi 

Indikator Måltal Utfall Analys 
Årets resultat i förhållande till 
summa skatteintäkter och 
utjämning i resultaträkningen  

Minst 3% Värde 2019: 3,9 % 
Värde 2020: 4,1% 

Målet är uppnått för 2020 

Andel av årets nettoinvesteringar 
som täcks av årets resultat samt 
årets avskrivningar 

Andel 100% Värde 2019: 100% 
Värde 2020: 100% 

Målet är uppnått för 2020 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
arbetstid 

Sjukfrånvaron ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 7,0% 
Värde 2020: 8,0 %  

Trenden under året är ökad 
sjukfrånvaro delvis relaterat till 
coronapandemin 

 
 
Mål: Bra verksamhet 

Indikator Måltal Utfall Analys 
Grundskolan ligger topp 100 i SKR:s 
kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: plats 83 
 

Målet är uppnått 

Särskilda boenden ligger topp 100 i 
SKR:s kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: - 
 

Värde saknas för 2020 då antalet 
svarande understeg 30. 

Ordinärt boende (hemtjänst) ligger 
topp 100 i SKR:s kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: plats 10 
 

Målet är uppnått 

Andel gymnasieelever 
(hemkommun) med examen inom 
4 år (Källa: Kolada) 

Andelen ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 69,6% 
Värde 2020: 74,7%  

Trenden är ökande 
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Sammanfattande av analys av målen 
     Målet har uppnåtts 
     Målet har delvis uppnåtts 
     Målet har inte uppnåtts 
 
En kommun för alla 
     Målet har uppnåtts. Trenden är att våldsbrotten och ohälsotalen i kommunen minskar. Den 
ekonomiska jämlikheten har minskat något i senaste uppföljningen. 

Ekokommun i framkant 
      Målet har delvis uppnåtts. Andelen miljöbilar minskade under föregående år. Under året har en ny 
policy antagits att endast bilar som går på fossilfria bränslealternativ ska köpas in. 
Energiförbrukningen i koncernens lokaler har minskat då flera energisparande åtgärder har gjorts i 
fastigheterna. 

Hög sysselsättning 
     Målet har inte uppnåtts. Befolkningen har minskat under året och arbetslösheten har ökat sedan 
mätningen samma månad föregående år. 
 
Attraktivt boende 
      Målet har uppnåtts. Fler bostäder byggs och utbyggnad av fibernätet görs kontinuerligt. 
 
Bra ekonomi 
      Målet har delvis uppnåtts. Resultatmåttet och måttet för självfinansiering har uppnåtts. Däremot  
har sjukskrivningstalen ökat i år relaterat till pågående coronapandemi. 
 
Bra verksamhet 
      Målet är uppnåtts. Hemtjänsten låg i senaste rankingen på en delad 10:e plats i riket och 
kommunens grundskola rankades på en 83:e plats i riket.  
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Driftredovisning  

 

Nämnderna redovisar ett utfall på 617,0 mkr vilket är en avvikelse mot budget på +9,9 mkr. Större 
avvikelser redovisas nedan.  Fler detaljer från nämndernas ekonomiska uppföljningar finns på sid 40 
och framåt i denna årsredovisning. 

Kommunstyrelsen 
Budgetavvikelsen för år 2020 är +5,4 mkr. Avvikelsen beror främst på återstående medel för KS 
förfogandeanslag. Avvikelsen för KS Samhällsbyggnad finns främst inom AME-verksamheten och 
kosten. 

Familj- och utbildningsnämnden 
Avvikelsen mot budget är +0,1 mkr. Avvikelsen för Individ- och familjeomsorgen härleds till ökade 
kostnader för placeringar samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

VBU 
Budgetavvikelsen är +2,6 mkr. Avvikelsen för Gymnasiet och Komvux härleds till att Smedjebackens 
Kommun fått en lägre andel av VBUs totala kostnader, 24,2% jämfört med budgeterat 25,1%.  

Omsorgsnämnden 
Budgetavvikelsen för år 2020 är +0,4 mkr. LSS-verksamheten redovisar en avvikelse på -1,6 mkr 
beroende på ökade kostnader för placeringar. 

 

 

 

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen 109 206 103 772 5 434 102 301 100 437 1 864
KS Ledning och stöd 34 510 33 865 645 33 738 31 090 2 648
KS Samhällsbyggnad 62 696 64 128 -1 432 62 563 66 046 -3 483
KS Förfogandeanslag 12 000 5 780 6 220 6 000 3 300 2 700
Kulturnämnden 10 545 10 693 -148 10 290 10 575 -285
Miljö- o byggnadsnämnden 9 030 8 223 807 8 405 8 235 170
Familje- och utbildningsn. 237 286 237 136 150 226 830 236 753 -9 923
FUN Kansli, barn och skolverksamhet 202 314 199 898 2 416 195 770 194 233 1 537
FUN Individ- och familjeomsorg 34 972 37 240 -2 267 31 060 42 520 -11 461
VBU 61 350 58 668 2 682 59 850 59 050 800
Gymnasiet och komvux 58 325 55 575 2 750 56 900 55 639 1 261
Kulturskolan 3 025 3 093 -68 2 950 3 411 -461
Omsorgsnämnden 197 380 196 977 403 189 440 190 779 -1 339
Överförmyndarnämnden 1 195 798 397 1 170 1 042 128
Revision 890 755 135 950 893 57
Summa nämnder 626 882 617 023 9 859 599 236 607 764 -8 528

Finans 3 332 10 365 -7 033 6 099 -1 265 7 364
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 11 850 18 100 -6 250 6 099 -1 265 7 364
Internränta -8 518 -7 735 -783 14 800 7 181 7 619

Verksamhetens nettokostnad 630 214 627 388 2 826 605 335 606 499 -1 164

Bokslut 2020 Bokslut 2019
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Investeringsredovisning 
 
Årets utfall är 62,4 mkr varav 39,0 mkr avser nya förskolan.  
 

Investeringsbudget för 2020 består av 
-fastställd investeringsplan i budget 2020, 39,4 mkr 
-beslut om överföring från tidigare år  38,5 mkr 
-beslut om utökad budget 4,0 mkr för investering personallokaler Frejgatan. 
 

  
 
Uppföljning av årets investeringar fortsätter på sid 17. 

Investeringar 2020 Budget Utfall Avvikelse
Tkr 2020 2020 2020
FASTIGHETER
Allégården 2 770 2 198 572
Bergaskolan 1 400 307 1 093
Brustorpets förskola 500 563 -63
Fixarverkstan 500 495 5
Flaltenbergs hytta 520 508 12
Frejgatan 4 000 3 430 570
Fritidsanläggningar 500 1 373 -873
Hagge skola 248 0 248
Kvarnstugan 39 14 25
Projektering skola/fsk 500 0 500
Rektorsvillan 0 254 -254
Strandängens förskola 39 507 39 128 379
Övriga investeringar fastighet
Arbetsmiljöåtgärder 300 278 22
Energi och klimatåtgärder 3 204 2 433 771
Fettavskiljare 400 199 201
Idrottsrådet önskemål 600 0 600
IT infrastruktur 2 604 2 453 151
Köksmaskiner storkök 250 216 34
Säkerhet 500 515 -15
Tillgänglighetsåtgärder 300 0 300
Övrigt 1 490 605 885
Summa Fastighet 60 132 54 969 5 163
GATOR
Broar 3 660 590 3 070
Dagvattenombyggnader 500 498 2
GC-vägar 2 185 801 1 384
Ombyggnad elnät , VB 300 367 -67
Övrigt gata 772 588 184
Summa Gata 7 417 2 844 4 573
PARKER
Badplatser och flytbryggor 394 120 274
Hamnen 186 25 161
Söderbärke centrum 954 0 954
Uddparken 277 40 237
Utemiljö förskola/skola 500 204 296
Övrigt park 1 432 387 1 045
Summa Park 3 743 776 2 967
Övriga investeringar
Familje- och utbildningsnämnden 2 800 1 163 1 637
Kommunstyrelsen 1 800 259 1 541
Miljö- och byggnadsnämnden 250 0 250
Omsorgsnämnden 1 800 0 1 800
Summa Övriga investeringar 6 650 1 422 5 228
MARK/EXPLOATERING
Mark och exploatering 4 000 2 563 1 437
Summa Mark och exploatering 4 000 2 563 1 437



15 
 

Utvärdering av kommunen ekonomiska ställning 
 

Modell för finansiell analys 

Smedjebackens kommun använder sig av en ekonomisk analysmodell som omfattar fyra olika aspekter 
av Smedjebackens kommuns ekonomi. Syftet med analysen är att tydliggöra existerande eller 
potentiella styrkor och svagheter avseende ekonomin i Smedjebackens kommun. 

Fyra perspektiv 

Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med 
hjälp av ett antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den 
analyserade aspekten.  

Resultat 

Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna 
överstiger intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som varnar för en urholkning sker av den 
finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även nivån på investeringskostnaderna 
och dess utveckling. 

Kapacitet  

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken 
finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är 
kommunen för konjunktursvängningar och perioder av nedgångar i ekonomin.  

Risk 

Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk 
hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här diskuteras även kommunens pensionsskuld. 

Kontroll 

Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska planer och målsättningar följs. 
En bra följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. 
Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar förmågan att hantera problematiska 
situationer. 

RK-modellen: Fyra perspektiv vid finansiell bedömning 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Kapacitet 

Risk Kontroll 

Vilken balans har 
kommunen haft över sina 
intäkter och kostnader under 
året och över tiden? 

Vilken kapacitet har 
kommunen att möta 
finansiella svårigheter på 
lång sikt? 

Föreligger några 
risker som kan 
påverka kommunens 
resultat och kapacitet? 

Vilken kontroll har 
kommunen över den 
ekonomiska 
utvecklingen? 
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Resultat - Kapacitet 

Kommunen redovisar 2020 ett positivt resultat om 27,0 mkr. Budgeterat resultat var 20,4 mkr, vilket 
innebär att resultatet avviker mot budget med 6,6 mkr.  
 
Verksamheternas nettokostnad 
För att följa god ekonomisk hushållning bör en rimlig utveckling vara att skatteintäkterna tillsammans 
med generella statsbidrag ökar mer än verksamhetens nettokostnader. Jämfört med 2019 har dessa 
intäkter ökat med 24,8 mkr medan nettokostnaderna ökat med 20,8 mkr. 

Nettokostnader och skatteintäkter per invånare 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettokostnader per invånare 51 453 53 745 54 529 55 673 57 803 

Skatteintäkter per invånare 54 139 56 334 56 392 58 039 60 544 
 

Finansnetto 
Finansiella kostnader för 2020 uppgick till 5,2 mkr. Att jämföra med 2019 då kostnaden var 4,5 mkr. 
Den största förklaringen till ökningen är räntekostnaden för lån där en ökning skett med 1,5 mkr.  

I de finansiella intäkterna ingår borgensavgift gentemot dotterbolagen på 1,6 mkr samt utdelning från 
Kommuninvest på 0,6 mkr. Finansnetto för 2020 är negativt med 2,7 mkr.  

Finansnetto, mkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Finansiella intäkter 2,3 2,1 3,7 3,3 2,5 
Finansiella kostnader -6,1 -3,9 -2,4 -4,5 -5,2 
Finansnetto -3,8 -1,8 1,3 -1,2 -2,7 

 

 
Självfinansieringsgraden 
Självfinansieringsgraden är ett mått som visar i vilken utsträckning de likvidamedel som genereras av 
den löpande verksamheten räcker till för att finansiera genomförda investeringar. Om genererade 
likvida medel är lika stora som investeringarna för perioden så är självfinansieringsgraden 100 
procent. Den löpande verksamheten i kommunen har för år 2020 resulterat i ett nettoinflöde av likvida 
medel på 67,0 mkr, vilket även framgår av kassaflödesanalysen på sid 33. 

Självfinansieringsgrad av investeringar, mkr 2016 2017 2018 2019 2020 

Medel från den löpande verksamheten 50,8 34,2 43,9 22,2 67,0 

Investeringsvolym 23,5 17,4 22,6 57,8 62,5 

Självfinansieringsgrad (%) 216% 196% 194% 38% 107% 
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Investeringar 
Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgår till 62,5 mkr.  

Den största investeringen avser Strandängens förskola, 39,1 mkr. Andra större investeringar är 
personallokaler Frejgatan 3,4 mkr, Mark/exploatering 2,5 mkr och Energi och klimatåtgärder 2,4 mkr. 

De största avvikelserna mot budgeten är broar +3,0 mkr. Detta beror på att Broar Söppemyren varit ut 
på upphandling men inkomna anbud var för höga eller ej giltiga. Förfrågan är nu ute för upphandling 
igen och skall utföras i år om anbuden är acceptabla.  En annan större avvikelse är GC-vägar, +1,3 
mkr som beror till stor del på att GC-väg Kuludden-Rånäsberget; Backbyn-Perhindersbo inte kunnat 
genomföras. 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av investeringarna under en tioårsperiod.  

 

 

Tillgångar och skulder 
Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut var 523,2 mkr. 

Kortfristiga fordringar har minskat med 5,3 mkr till 57,4 mkr. Minskningen beror på att fordran för 
mervärdesskatten minskat. 

Långfristiga skulder uppgår till 311,7 mkr. Det är en minskning från 2019 med 5,8 mkr varav 
amortering av lån utgör 3,7 mkr och avbetalning av leasingskuld för Allégården utgör 2,1 mkr. Ingen 
nyupplåning har skett under året förutom för att refinansiera lån som förfallit till betalning. 

Kortfristiga skulder har ökat med 5,1 mkr till 127,8 mkr.  
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Eget kapital 
Kommunens resultat på 27,0 mkr innebär att det egna kapitalet stärks med motsvarande belopp och 
uppgår därmed till 131,7 mkr. Under åren från 2000 fram till och med 2014 hade kommunen ett 
negativt eget kapital.  

 

 

 

Betalningsförmåga 

Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 
Soliditeten uppgår 2020 till 20,9 procent, vilket är en förbättring från 2019 då soliditeten var           
17,6 procent.  

 

Risk – Kontroll 

Likviditet 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsförmåga. Likviditetsmåttet ställer 
tillgångar som lätt kan realiseras till likvida medel, i detta fall bankbehållningen i relation till 
kortfristiga skulder. Likviditeten uppgick 2020 till 37,3 procent och har minskat i storlek under den 
senaste fyraårsperioden. Ju högre likviditeten är, desto bättre kortfristig betalningsförmåga. 

Likviditet           
% 2016 2017 2018 2019 2020 

Likviditet 48,9 52,1 45,2 37,3 36,5 
 

 

 

-30,7 -21,8
-10,0

-8,5

6,8

32,2

58,5

80,2

104,7

131,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utveckling av eget kapital 2011-2020



19 
 

Borgensåtagande  

Smedjebackens kommun har valt att driva vissa delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringar 
som gjorts inom bolagskoncernen har finansierats med lån med kommunal borgen. 176 mkr försvann i 
borgensåtagande mot övriga 1 januari 2018 med skatteväxlingen av lokaltrafiken till Region Dalarna 
som då tog över borgensåtagandet mot Transitio.  

Borgensåtagande, mkr 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommunala bolag 366,8 485,6 562,5 620,0 646,4 

Övriga 191,8 183,6 8,2 8,2 2,7 
Totalt borgensåtagande 558,6 669,2 570,7 628,2 649,1 

 

Pensionsskuld 

Den förpliktelse som kommunen har att i framtiden betala ut pension redovisas på två olika sätt, enligt 
den så kallade ”blandmodellen”. De pensionsförpliktelser som har uppstått från och med 1998 och 
framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 
avsättning i balansräkningen. Avsättningen för året uppgick till 54,0 mkr vilket innebär en ökning med 
5,2 mkr jämfört med 2019. I takt med att denna del sedan utbetalas kommer ingen kostnad att belasta 
kommunen, eftersom kostnaden redan har redovisats vid tidpunkten för intjänandet. 

De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 har inte löpande redovisats som en kostnad i 
kommunen. Denna del uppgick till 221,3 vilket är en minskning med 4,6 mkr. Eftersom intjänandet av 
dessa pensionsrätter inte har kostnadsförts tidigare innebär detta att 221,3 mkr kommer att belasta 
kommunen i form av kostnader, i takt med att de betalas ut. Kommunens totala pensionsskuld uppgår 
därmed till 275,3 mkr. 

Pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt, mkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Avsättning och kortfristig skuld 57,4 55,7 55,6 48,8 54,0 
Ansvarsförbindelse 292,5 263,5 238,1 225,9 221,3 
Totalt 349,9 319,2 293,7 274,7 275,3 

 

Budgetföljsamhet 

En viktig del i ledet att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i 
kommunen. Uppföljning av verksamhetens nettokostnad visar en avvikelse på +2,8 mkr jämfört med 
budget. Motsvarande avvikelse 2019 var -1,1 mkr.  

Den gemensamma finansieringen såsom skatter, pensioner och finansiell verksamhet redovisade en 
budgetavvikelse på -3,2 mkr. Motsvarande avvikelse 2019 var +15,0 mkr. 

 

Balanskravsutredning 

Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 27 mkr. Smedjebackens Kommun har inga gamla 
underskott som ska återställas i enlighet med balanskravet. Årets resultat innebär alltså att det inte 
uppkommit några underskott som behöver regleras under kommande år. 
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Balanskravsresultat   

mkr 

Utfall           
2020            

. 
Periodens/årets resultat 27,0 
Reavinster 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 27,0 
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0 
Balanskravsresultat 27,0 

 

Känslighetsanalys 

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. I tabellen nedan 
åskådliggörs på vilket sätt en förändring av ett antal faktorer kunnat påverka Smedjebackens kommuns 
resultat 2020. 

Händelse Årlig resultateffekt 

Befolkningsförändring med 100 personer  (+/-) 5,5 mkr 

Förändrad utdebitering med 1 krona (+/-) 23,9 mkr 

Intäktsförändring med 1 procent (+/-) 1,2 mkr 

Bruttokostnadsförändring med 1 procent (+/-) 7,2 mkr 

Ränteförändring med 1 procent (+/-) 2,6 mkr 
 

Sammanfattande utvärdering av kommunens ekonomiska ställning 

Den finansiella analysens syfte är att tydliggöra ekonomiska styrkor och svagheter i kommunen. Här 
redovisas några områden som är viktiga att lyfta fram.  

För andra året i rad har intäkterna ökat mer än kostnaderna. Ökningen av intäkterna var 31,6 mkr att 
jämföra med ökningen av kostnaderna som var 25,2 mkr. 
 
Kommunens pensionsutbetalningar är fortsatt höga. Den del av pensionsskulden som redovisas som 
ansvarsförbindelse minskar successivt. Det är viktigt inför framtiden, att kostnaderna kan finansieras 
och att tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna.  
 
Den ackumulerade investeringsbudgeten ökar när planerade investeringar inte kommer igång som 
beräknat, det är viktigt att kommunikationen i organisationen är god så likviditetsplaneringen 
harmoniserar med investeringskostnaderna.  
 
Smedjebackens kommun klarar av att hålla budgeten och redovisar ett positivt resultat för år 2020. 
Prognossäkerheten bör dock förbättras för att bidra till att ekonomiska beslut inte fattas på felaktiga 
grunder. Det blir viktigt att samtliga nämnder analyserar sin verksamhet och sina resultat för att 
därefter fatta beslut om eventuella åtgärder. I den ekonomiska situation och med de stora utmaningar 
som kommunen står inför de närmaste åren kommer det att fortsatt krävas omfattande arbete från 
samtliga nämnder för att upprätthålla en ekonomi i balans. 
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Koncernredovisning 
Den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) omfattar Smedjebackens kommun och dess 
direkt och indirekt helägda bolag. Inom kommunkoncernen pågår arbete med flera 
koncerngemensamma frågor.   
 

 
 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala 
ekonomiska åtagande oavsett verksamhetsform. 
 
Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag: 

• Dalatrafik AB 
• Falun-Borlänge Regionen AB 
• Bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB 
• Industri UC Dalarna 
• Kommuninvest ekonomisk förening 
• Dala Vindkraft 
• Förenade Småkommuners Försäkrings AB 
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
• Inera AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i miljoner kronor
Årets

resultat Tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder

Smedjebackens kommun 27,0 630,2 131,7 59,0 439,5
org.nr: 212000-2205

Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB 0,0 36,4 35,9 0,0 0,5
org.nr: 559145-4672

Barken Vatten & Återvinning AB 0,0 246,0 0,5 0,0 245,5
org.nr: 559145-4664

Bärkehus AB 1,1 463,7 62,9 0,0 400,8
org.nr: 556527-4023

Smedjebacken Energi AB 1,3 178,5 74,4 0,0 104,1
org.nr: 556223-4566

Smedjebacken Energi Nät AB 4,2 30,4 9,8 0,0 20,6
org.nr: 556527-8719

WBAB 0,0 78,9 2,0 0,0 76,9
org.nr: 559031-4380

Totalt 33,6 1 664,1 317,2 59,0 1 287,9

Respektive företags resultat efter finansiella poster och före eliminering av interna transaktioner och skatt
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Kommunen har även indirekt, via dotterbolagen, ägarandelar i följande företag: 
• Dala Vind AB 
• Dala Vindkraft Ekonomisk förening 
• Vindela Ekonomisk förening 
• Äppelbo Vind Ekonomisk förening 
• Söderbärke Bioenergi AB 
• Värmek 
• Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag AB 
• Husbyggnadsvaror i förening 

 
Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen är resultat- och balansräkningarna för 
kommunen och dotterbolagen. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna i koncernen 
elimineras. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade kapitalet har 
eliminerats. Därefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens egna kapital. Med proportionell 
konsolidering menas att dotterföretag som inte är helägda tas med endast till ägd andel. Interna 
transaktioner mellan enheterna i koncernen har eliminerats i allt väsentligt. 
 
Ur koncernens synpunkt anses dotterföretagens obeskattade reserver helt och hållet utgöra eget kapital. 
Följaktligen har inte ökningar och minskningar av obeskattade reserver (bokslutsdispositioner) till 
någon del räknats som kostnader och intäkter i koncernresultaträkningen. 

 

 

Koncerninterna ekonomiska engagemang         
          
Organisation Fordran/skuld Aktieinnehav 
  mkr   
  Tillgång Skuld+Ek Tillgång Skuld+Ek 
Smedjebackens kommun 1,9 2,9 35,9   
Smedjebackens kommuns förvaltnings AB       35,9 
Barken Vatten & Återvinning AB 0,5 3,1     
Bärkehus AB 3,3 6,0     
Smedjebacken Energi AB 1,4 0,4 0,1   
Smedjebacken Energi Nät AB 2,5     0,1 
WBAB 3,1 0,3     
Summa 12,7 12,7 36,0 36,0 

 

Koncerninterna ekonomiska engagemang

Organisation

Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Givare Mottagare
Smedjebackens kommun 10,1 76,6 1,6 647,0
Smedjebackens kommuns förvaltnings AB
Barken Vatten & Återvinning AB 8,9 35,0 0,5 191,0
Bärkehus AB 70,5 32,7 0,9 372,0
Smedjebacken Energi AB 25,0 7,0 0,2 64,0
Smedjebacken Energi Nät AB 11,9 6,0
WBAB 36,4 5,5 20,0
Summa 162,8 162,8 1,6 1,6 647,0 647,0

Försäljning Borgensavgifter Borgen
mkr mkrmkr
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Barken Vatten & Återvinning AB 

Barken Vatten & Återvinning AB är ett helägt dotterbolag till Smedjebackens Kommuns förvaltnings 
AB. Bolagets syfte är att ombesörja verksamhet enligt lag om allmänna vattentjänster innefattande 
produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten. 
Bolaget ska också ombesörja åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall samt ombesörja 
drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i VA-anläggning samt avfallsanläggningar. 

Ekonomiskt utfall 
Resultatet för bolaget uppgår före bokslutsdispositioner till 0,0 mkr (0,0 mkr). Budgeterat resultat var   
-0,6 mkr. Soliditeten uppgår till 0 % (0%). 

Intäkterna har ökat med 2,3 mkr, från 39,7 mkr till 42,0 mkr. Den största enskilda ökningen avser 
Återvinning och insamling (+2,2 mkr). Rörelsens kostnader har ökat med 2,1 mkr, från 39,6 till       
41,7 mkr.  

Väsentliga  händelser under året 
Barken Vatten & Återvinning AB har börjat att installera fjärravlästa vattenmätare hos kunderna och 
kommer att fortsätta under 2021, vilket är ett led i en säkrare vattenförsörjning i Smedjebacken. 

Barken Vatten & Återvinning AB har under år 2020 tagit fram underlag för att fortsätta saneringen av 
avloppsledningar i Vad för att minska ovidkommande vatten till Vads reningsverk.  

Bärkehus AB 

Bärkehus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100% av Smedjebackens kommuns 
förvaltnings AB. Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Smedjebackens Kommun 
förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter och bygga bostäder. Huvuddelen av 
bostadsbeståndet ligger i Smedjebackens centralort med 915 lägenheter. I Söderbärke finns 172 
lägenheter. 
 
Ekonomiskt utfall 
Resultatet för bolaget uppgår före bokslutsdispositioner till +1,1 mkr (-1,6 mkr). Budgeterat resultat 
för året var +2,8 mkr. Soliditeten uppgår till 13,6 % (13,8%). 

Intäkterna har ökat med 6,0 mkr, från 114,5 till 120,5 mkr. Den största enskilda ökningen avser 
ersättning från Smedjebackens Kommun för drift och underhåll (+4,7 mkr). Rörelsens kostnader har 
ökat med 2,7 mkr, från 113,6 till 116,3 mkr. Den största ökningen avser material och entreprenörer       
(+3,9 mkr) 

Väsentliga  händelser under året 
På uppdrag av Smedjebackens Kommun uppförs ett LSS-boende med tio lägenheter och en 
personallägenhet. Kontraktet har tecknats med NJ Bygg AB. 
 
Hyresförhandling avseende 2021 års hyror avslutades 2020-12-10 och resulterade i en hyreshöjning 
för bostäder med 1,96% från och med 2021-04-01, vilket motsvarar 1,47% på årsbasis. 
 
Uthyrningsgraden uppgick vid årets slut till 98% (99%) och företagets mål om uthyrningsgrad 
överstigande 96% är uppnått. 
 
Covid-19 pandemin har präglat verksamhetsåret och försvårat för verksamheten och fastighetsdriften. 
Myndighetens direktiv och utvecklingen har noga följts. 
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Smedjebackens Energi och Smedjebackens Energi Nät AB 

Smedjebackens Energi AB ägs till 100% av Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget 
förkortas SEAB och är moderbolag till Smedjebackens Energi Nät AB (SENAB). Bolaget har till 
föremål till sin verksamhet att i samverkan med Smedjebackens Kommun svara för energiförsörjning, 
elinstallationsservice, bredbandsverksamhet och annan därmed förenlig serviceverksamhet. 
 
Ekonomiskt utfall 
Resultatet för moderbolaget uppgår före bokslutsdispositioner till +1,6 mkr (+6,1 mkr). Budgeterat 
resultat för rået var +0,9 mkr. Soliditeten uppgår till 1,1 % (3,6%). 

Intäkterna har minskat med 3,6 mkr, från 64,2 till 60,6 mkr. Rörelsens kostnader har ökat med          
0,9 mkr, från 57,7 till 58,6 mkr.  

Väsentliga  händelser under året 
Utbyggnaden av fibernät har fortsatt under året. Antalet anslutna kunder uppgår nu till 1800. Under 
året har 120 nya kunder kopplats in. 
 
Budgeten för fjärrvärme uppnås inte. Orsakerna är lägre försäljning och minskad tillgång till 
spillvärme. Den 1 januari höjdes taxan med 3,1 öre/kWh. I Smedjebacken har sex nya kunder anslutit 
sig och i Söderbärke är de två nya kunder som anslutit sig. SEAB har totalt 348 kunder varav 186 
villakunder. 
 
Den pågående Coronapandemin har präglat verksamhetsåret sedan mitten av mars så 
krisledningsstaben i SEAB/SENAB aktiverades. Planering har genomförts för att upprätthålla den 
samhällsviktiga verksamheten även vid bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. 
 

Finansiell analys av Smedjebackens Kommunkoncernen 

Totalt redovisar kommunkoncernen ett resultat efter eliminering av interna transaktioner och skatt på 
33,6 mkr, vilket är en ökning med 13,3 mkr jämfört med föregående år. 

Investeringsvolymen uppgick 2020 till 144,3 mkr (134,3 mkr).  

Under de senaste fem åren har bruttoinvesteringar gjorts i materiella anläggningstillgångar för närmare 
640 mkr. 

Skuldsättningsgraden uppgår till 80 % och har legat tämligen konstant under den senaste fyra åren 
trots att stora investeringar gjorts i höghus, demensboende och ny förskola.  

Koncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten ligger nu på 15 procent. Då soliditeten mäts 
med hänsyn till pensionsförpliktelser som redovisats som ansvarsförbindelser, är den också numera 
positiv +1 procent 2020.  
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Personalredovisning  
Personalredovisningen syftar till att beskriva personalförhållanden i kommunen och bidrar till 
uppföljningen av kommunens personalpolitik. I avsnittet definieras de personalresurser som 
kommunen har för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Där inget annat uppges avser 
personalredovisningen uppgifter per den 31 december 2020.  
 
Anställningar och årsarbetare 
Antal tillsvidareanställda medarbetare inom kommunen är totalt 698, en minskning med 20 
medarbetare sedan föregående år. Antalet visstidsanställda har ökat med 36 medarbetare och 
antal årsarbetare har ökat med 19. Minskningen av tillsvidareanställda berör kommunstyrelsens 
förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen och kan härröras till omorganisationer inom 
olika avdelningar. Dels har det genomförts förändringar som har inneburit att medarbetare inom 
IT har övergått till gemensam nämnd med Ludvika kommun dels har medarbetare inom lön 
övergått till Västmanland-Dalarnas lönenämnd.  Minskningen beror också på en anpassning av 
organisation inom arbetsmarknadsenhet/integration till följd av minskad invandring. 
Omsorgsförvaltningen står för den största ökningen av visstidsanställda. Förändringen beror på 
heltidsprojektet som pågår inom förvaltningen som, bland annat, har inneburit att vikarier 
anställs på månadsanställning istället för som tidigare timanställning. Tabellen nedan innefattar 
ej timanställda. 
 

Antal anställda & årsarbetare   2020     2019   
Kommunen totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
Tillsvidareanställda 583 115 698 599 119 718 
Visstidsanställda 84 45 129 48 45 93 
Årsarbetare  630 152 782 607 156 763 

       
Kommunstyrelsen       
Tillsvidareanställda 19 9 28 23 14 37 
Visstidsanställda 1 1 2 - - - 
Årsarbetare  20 10 30 23 14 37 

       
Samhällsbyggnadsförvaltnngen       
Tillsvidareanställda 50 40 90 57 41 98 
Visstidsanställda 15 19 34 17 22 39 
Årsarbetare  62 56 118 68 60 128 

       
Familj- och utbildningsförvaltningen       
Tillsvidareanställda 251 35 286 247 35 282 
Visstidsanställda 27 13 40 22 22 44 
Årsarbetare  273 44 317 263 53 316 

       
Omsorgsförvaltningen       
Tillsvidareanställda 263 31 294 272 29 301 
Visstidsanställda 41 12 53 9 1 10 
Årsarbetare  276 41 317 252 30 282 
Årsarbetare inkluderar såväl tillvidare- som visstidsanställda. Visstidsanställda exklusive timanställda.   
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Personalstruktur 

Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats med 84 procent kvinnor och 16 procent män. 
Medelåldern för både män och kvinnor är 49 år.  
 
Andel män & kvinnor (%) samt medelålder 2020 2019 
Andel kvinnor  84 83 
Andel män 16 17 
Medelålder kvinnor 49 50 
Medelålder män 49 49 
Medelålder totalt 49 50 

 
 
Åldersstrukturen inom kommunen är till stor del oförändrad vid jämförelse med föregående år. 
Drygt 50 procent av kommunens medarbetare är 50 år och äldre. 
 
Åldersfördelning 
(tillsvidareanställda) 

 
18-29 30-39 40-49 50-59 60- 

% av totalt antal                                                                                                           2020 5 17 24 33 21 

 2019 6 16 22 34 22 
 
 
Sysselsättningsgrad 

Andelen kvinnor som är heltidsanställda har ökat något vid jämförelse med de två föregående 78 
procent respektive 79 procent. Andelen män som är heltidsanställda har minskat från 93 procent 
till 85 procent.  
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Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 
 
Tabellen nedan visar sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i timmar. Den totala 
sjukfrånvaron har ökat inom samtliga grupper. Långtidssjukfrånvaron har minskat markant.  
Minskningen av långtidssjukfrånvaro beror på att medarbetare med längre sjukfrånvaro efter 
avslutad rehabilitering har återgått i arbete. Minskningen beror även på att medarbetare med lång 
sjukfrånvaro, och där det bedömts som att alla rehabiliteringsinsatser är uttömda, har avslutats 
inom kommunen med stöd från Omställningsfonden. 
 
Sjukfrånvaro (%) 2020 2019 2018 
Totalt 8,0 7,0 7,0 
Kvinnor 9,1 8,2 7,9 
Män 4,0 2,6 4,2 
29 år och yngre 6,4 4,2 4,2 
30-49 år 7,2 6,7 6,1 
50 år och äldre 8,9 7,8 8,3 
Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar (% av totalt) 26,6 37,0 38,4 
 

Frisktalet för kommunen totalt var 26 procent för 2020 och 28 procent 2019. Frisktalet innebär 
andel medarbetare som inte hade någon sjukdag alls under året. Frisktalet per förvaltning visas 
nedan. 

Frisktal per förvaltning (%) 2020 2019 
Kommunstyrelsens förvaltning 61 55 
Familj- och utbildningsförvaltningen 25 28 
Omsorgsförvaltningen 22 19 
Samhällsbyggnadsförvaltnngen 40 43 
 
 
Jämställdhet 
 
Medianlön för kvinnor inom kommunen uppgår till 27930kr och för männen 27950kr. 
Lönekvoten, kvinnors medellön i förhållande till männens medellön, uppgår till 100,9. Det 
innebär att kvinnor i genomsnitt tjänar något mer än männen inom kommunen. Det ger en 
indikation på att lönediskriminering inte existerar inom kommunen.   

 
Tillbud- och olycksfallsrapportering 
 
Tillbud innebär en händelse som skulle kunna leda till att en medarbetare skadas eller blir sjuk.  
Tillbudsrapportering signalerar därmed problem i miljön och ska ses som en förebyggande del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillbud rapporteras och utreds internt. Allvarliga tillbud anmäls till 
Arbetsmiljöverket. Olycksfall innebär en händelse eller olycka som leder till att medarbetare skadas 
eller blir sjuk. Anmälan och utredning görs såväl internt som externt och går till Försäkringskassan 
och Arbetsmiljöverket i form av en arbetsskadeanmälan. En anmäld arbetsskada är inte liktydig med 
godkänd arbetsskada. 
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Under 2020 rapporterades 30 tillbud, att jämföra med elva rapporterade tillbud under 2019. 
Även fler arbetsskador har rapporterats, totalt 31 rapporterade arbetsskador att jämföra med 13 
året innan. Tabellen nedan visar rapporterade arbetsskador under 2020 per förvaltning samt orsak 
till skada. Den vanligaste anmälningsorsaken under 2020 var anmälan om sjukdom i samband 
med covid -19.  

Pensionsavgångar 
 
Under året som gått har 24 tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. Det är svårt att 
bedöma hur många personer som kommer att avgå med pension de närmaste åren eftersom det finns 
möjlighet att välja pensionstillfälle från åldern 62 till 68 år. Beräkningar visar att totalt 138 
medarbetare kommer att uppnå ålder 65 år eller mer inom fem år. Det motsvarar cirka 20 procent av 
dagens tillsvidareanställda medarbetare.  
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Intern kontroll 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ”leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Nämnderna å sin sida ska ”var och 
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt” och se till att den ”interna kontrollen är tillräcklig”. 

Smedjebackens kommunfullmäktige fastställde i december 2015 § 134, reglemente för intern kontroll 
inom Smedjebackens kommun. 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillfredsställande rapportering och information av verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

 

År 2020 

Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för 2020 har följts upp. Redovisningen påvisar att 
flertalet områden har fungerande rutiner men till viss del behöver utvecklas vidare. De områden som 
har bristande rutiner är inköp/avtalsuppföljning samt återrapportering av delegationsbeslut. Dessa bör 
tas med i internkontrollplanen även för 2021.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens internkontrollplan 2020 med totalt sju internkontrollmål har följts 
upp. Fem rutiner fungerar, två rutiner har brister. Dessa rutiner är säkerställande av kommunens 
hyresintäkter samt rutiner för återsökning av integrationsmedel. 

Familje- och utbildningsnämnden har följt upp sin internkontrollplan. De nio målen för kansliet har 
följts upp och åtta av dem påvisar fungerande rutiner, en rutin har brister och bör ses över. För IFO-
verksamheten finns sex mål. Fyra rutiner fungerar, två rutiner fungerar men behöver utvecklas. 

Omsorgsnämnden har följt upp sina nio internkontrollmål i bokslutet. Alla målen har kontrollerats i 
enlighet med beslutad kontrollmetod. Bland de kontrollerade målen har vissa brister konstaterats. En 
del av bristerna kan hänföras till det ansträngda läget under 2020 pga pandemin. Omprioriteringar har 
varit nödvändiga att göra för att i första hand klara av den dagliga verksamheten. De mål som inte 
uppnåtts fullt ut 2020 tas automatiskt med till internkontrollen 2021. 
 
Kulturnämnden har följt upp sina fyra kontrollmål. Utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som 
gjordes framgår att alla kontrollområden har fungerande rutiner. Två processer/ rutiner kvarstår till 
2021, men med viss omskrivning av kontrollmoment medan de övriga två processer/rutiner byts ut 
mot nya mer angelägna inför 2021.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har följt upp sina fem kontrollmål avseende kundfaktureringar, 
handläggningstider och kontroll av årliga avgifter. Handläggningstid för strandskyddsärenden och 
kontroll av årliga avgifter är inte uppfyllda enligt målet, detta beror på underbemanning och utökat 
ansvar gällande ansvar för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i samband med       
covid- 19. 

Bärkehus AB och SEAB har i protokoll för mars angivit att internkontrollplaner för 2020 har följts 
upp. Planen innehåller fem kontrollområden. Uppföljningen visar att det finns fungerande rutiner för 
finansiering och likviditet. IT-system och stöd har brister som bör ses över medan övriga 
kontrollområden fungerar men behöver utvecklas.                                                                           

WBAB har utgått från  Ludvika kommuns fokusområde. Fokusområdet handlade om vikten av att 
medarbetarna tar ut semester vilket WBAB inte har haft några utmaningar kring under 2020.  
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Räkenskaper 
 

Redovisningsmodell 
Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas redovisningsmodell. Här framgår att den 
ska innehålla resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för kommunen och 
kommunkoncernen. För att komplettera analysunderlaget så används även tabellen driftredovisning för 
kommunen. 

Resultaträkningen 

Resultaträkningen är en sammanfattning av årets intäkter och kostnader. Om intäkterna överstiger 
kostnaderna innebär det att ett överskott tillförs det egna kapitalet. Detta i sin tur innebär att den 
ekonomiska ställningen förbättrats. Resultaträkningen är indelad i två delar. Den första delen benämns 
verksamhetens nettokostnader. Detta är det resultat som man får genom att verksamhetens intäkter 
minskas med verksamhetens kostnader och avskrivningar. Nettokostnaden är den del av 
verksamhetens kostnader som återstår att finansiera genom skattemedel. I den andra delen redovisas 
kommunens inkomstkällor: skatter och generella statsbidrag. Här redovisas även kommunens 
finansiella intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader minskas med skatteintäkter och 
finansnetto, vilket utgör resultatet efter finansiella poster. För koncernen tillkommer sedan årets 
skattekostnader och förändring av latent skatt. Därefter framkommer årets resultat. Detta är det resultat 
som överförs till balansräkningen och utgör posten årets resultat i redovisningen av eget kapital. 
Genom att årets resultat förs över till balansräkningen så ”nollställs” resultaträkningen och nästa års 
intäkter och kostnader kan börja redovisas.  

Balansräkningen 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad 
i tre delar; tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är 
bokförda. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med 
anläggningstillgångar avses tillgångar vars syfte är att stadigvarande brukas i verksamheten 
exempelvis fastigheter och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar som förväntas 
förbrukas inom ett år, så som kassa, fordringar och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i 
kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom 
ett år medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar är att betrakta som skuld 
för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte heller när den ska betalas. I en balansräkning är 
alltid värdet av tillgångarna lika stort som värdet av skulderna och det egna kapitalet tillsammans. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen beskriver flödet av likvida medel till och från kommunen under året. In- och 
utflödet av likvida medel påverkas exempelvis av inbetalningar av skattepengar, betalningar av 
fakturor eller upptagande av lån. Kassaflödesanalysen är uppdelad i sektorerna löpande verksamhet, 
investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. De medel som genereras från den löpande 
verksamheten kan användas till investeringar eller för att amortera lån. Summan av de tre sektorerna 
redovisas på raden ”Årets kassaflöde”. 
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Resultaträkning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner kronor
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter Not 1 117,9 110,3 450,6 348,1
varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader Not 2 -725,0 -700,5 -1 016,9 -912,0
Avskrivningar Not 3 -20,2 -16,3 -48,1 -40,5
Verksamhetens nettokostnader -627,3 -606,5 -614,4 -604,3

Skatteintäkter Not 4 526,6 532,5 526,6 532,5
Utjämning och generella statliga bidrag Not 5 130,5 99,8 130,5 99,8
Finansiella intäkter Not 6 2,5 3,3 1,3 2,2
Finansiella kostnader Not 7 -5,2 -4,5 -8,8 -6,9
Skatt i bolagssektorn 0,0 0,0 -1,5 0,0
Årets resultat Not 8 27,0 24,5 33,6 23,3

Kommunen Kommunkoncernen
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Balansräkning 
 

 

Balansräkning

Miljoner kronor
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut

Not 2020 2019 2020 2019
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 467,3 422,7 1 258,3 1 163,4
Maskiner och inventarier Not 10 13,0 14,9 29,8 21,4
Finansiella anläggningstillgångar Not 11 42,9 45,5 9,5 14,5
Summa anläggningstillgångar 523,2 483,1 1 297,6 1 199,3

Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploateringsfastigheter Not 12 3,0 3,0 6,4 6,9
Kortfristiga fordringar Not 13 57,4 62,7 120,9 119,8
Kassa och bank Not 14 46,6 45,8 136,1 117,7
Summa omsättningstillgångar 107,0 111,5 263,5 244,4

Summa tillgångar 630,2 594,5 1 561,2 1 443,7

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 15 131,7 104,7 231,9 209,2
Varav årets resultat 27,0 24,5 33,6 23,3
Varav övrigt eget kapital 104,7 80,2 198,3 186,0
Summa eget kapital 131,7 104,7 231,9 209,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner Not 16 54,0 48,8 54,0 48,8
Avsättningar skatter 0,0 0,0 11,9 0,0
Övriga avsättningar 5,0 0,9 5,0 0,9

Summa avsättningar 59,0 49,6 70,9 49,6

Skulder
Långfristiga skulder Not 17 311,7 317,5 1 007,1 969,0
Kortfristiga skulder Not 18 127,8 122,7 251,3 215,8
Summa skulder 439,5 440,2 1 258,4 1 184,8

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 630,2 594,5 1 561,2 1 443,7

Poster inom linjen
Borgensåtagande Not 19 649,1 628,2 3,1 8,6
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 Not 20 221,3 225,9 221,3 225,9

Kommunen Kommunkoncernen
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Kassaflödesanalys 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner kronor
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut

Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat 27,0 24,5 30,1 29,0
Justering för av- och nedskrivningar 20,2 16,2 48,1 45,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 21 9,4 -12,1 6,6 -14,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56,6 28,6 84,8 59,5
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga fordringar 5,3 -7,9 36,5 -7,5
Ökning (-)/Minskning (+) förråd 0,0 0,0 0,4 -1,2
Ökning (+)/Minskning (-) kortfristiga skulder 5,1 1,5 -0,4 14,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,0 22,2 121,3 64,8

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar Not 22 -63,0 -51,1 -144,3 -136,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 23 0,0 0,3 0,1 1,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar -1,9 -5,0 -1,9 -1,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,9 0,0 3,2 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -63,0 -55,8 -142,9 -135,4

Finansieringsverksamheten
Leasingavtal Not 24 -2,1 -2,0 -2,1 -2,0
Nya lån Not 24 0,0 0,0 51,9 71,0
Ökning långfristiga skulder Not 24 0,0 0,0 0,0 -0,4
Amortering av skuld Not 24 -3,7 -3,0 -21,7 -15,7
Ökning/minskning kortfristig del Not 24 0,0 -0,7 0,0 -0,6
Ökning/minskning av långfristiga fordringar Not 25 2,6 0,0 2,6 0,0
Investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,2 -5,7 30,7 52,3

Årets kassaflöde 0,8 -39,3 9,1 -18,3
Likvida medel vid årets början 45,8 85,1 127,0 136,0
Likvida medel vid årets slut 46,6 45,8 136,1 117,7

Kommunen Kommunkoncernen
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Noter 
 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter Not 3 Avskrivningar

Kommunen 2020 2019 Kommunen 2020 2019

Försäljningsintäkter 5,4 6,1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar -13,6 -12,9

Taxor och avgifter 25,3 23,8 Allégården -1,6 -1,6

Hyror och arrenden 17,3 17,1 Justering komponentavskrivning 1,8 1,8

Bidrag 59,4 55,4 Maskiner och inventarier -2,9 -3,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 7,1 7,4 Nedskrivning -3,9 -0,4

Exploateringsintäkter 3,4 0,5 Summa -20,2 -16,3

Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0

Summa 117,9 110,3 Koncernen 2020 2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -36,7 -35,5

Koncernen 2020 2019 Maskiner och inventarier -5,0 -4,6

Försäljningsintäkter 5,4 6,1 Nedskrivning -6,4 -0,4

Taxor och avgifter 284,5 189,5 Summa -48,1 -40,5

Hyror och arrenden 90,8 89,2

Bidrag 59,4 55,4 Not 4 Skatteintäkter
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 7,1 7,4

Exploateringsintäkter 3,4 0,5 Kommunen och koncernen 2020 2019

Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 Preliminär kommunalskatt 536,7 536,9

Summa 450,6 348,1 Preliminär slutavräkning innevarande år -7,7 -4,9

Slutavräkningsdifferens föregående år -2,4 0,5

Not 2 Verksamhetsens kostnader Summa 526,6 532,5

Kommunen 2020 2019 Not 5 Utjämning och generella statliga bidrag
Löner och sociala avgifter -396,0 -383,7

Pensionskostnader -34,4 -33,4 Kommunen och koncernen 2020 2019

Övriga personalkostnader -4,2 -5,1 Inkomstutjämningsbidrag 101,5 96,9

Köp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,5 -0,4 Kommunal fastighetsavgift 26,0 25,2

Bränsle, energi och vatten -14,9 -15,9 Bidrag för LSS utjämning -12,8 -13,2

Köp av huvudverksamhet -115,4 -106,3 Kostnadsutjämningsavgift -21,3 -23,8

Köp av stödverksamhet -22,3 -22,6 Strukturbidrag 3,0 3,0

Konsultkostnader -12,1 -9,3 Generellt bidrag 23,0 4,1

Lokal- och markhyror -17,7 -17,6 Regleringsavgift 11,1 7,6

Övriga lokalkostnader -8,7 -8,9 Summa 130,5 99,8

Övriga tjänster -6,2 -4,3

Lämnade bidrag -26,1 -25,6 Not 6 Finansiella intäkter
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0

Övriga kostnader -66,5 -67,4 Kommunen 2020 2019

Summa -725,0 -700,5 Ränteintäkter 0,0 0,0

Aktieutdelning 0,6 1,7

Koncernen 2020 2019 Borgensavgifter 1,6 1,5

Löner och sociala avgifter -498,3 -496,3 Övriga finansiella intäkter 0,3 0,1

Pensionskostnader -34,4 -33,4 Summa 2,5 3,3

Övriga personalkostnader -4,2 -5,1

Köp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,5 -5,7 Koncernen 2020 2019

Bränsle, energi och vatten -14,9 -15,9 Ränteintäkter 0,3 0,3

Köp av huvudverksamhet -115,4 -106,3 Aktieutdelning 0,7 1,8

Köp av stödverksamhet -22,3 -22,6 Borgenavgifter 0,0 0,0

Konsultkostnader -12,1 -9,3 Övriga finansiella intäkter 0,3 0,2

Lokal- och markhyror -17,7 -17,6 Summa 1,3 2,2

Övriga lokalkostnader -8,7 -8,9

Övriga tjänster -6,2 -4,3

Lämnade bidrag -26,1 -25,6

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0

Bolagsskatt 0,0 0,0

Övriga kostnader -256,1 -161,0

Summa -1 016,9 -912,0
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Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen 2020 2019 Koncernen 2020 2019

Räntekostnader lån -3,8 -2,3 Anskaffningsvärden

Räntekostnad pensionsskuld -1,3 -1,7 Vid årets början 1 163,3 1 066,3

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,5 Årets anskaffningar 130,2 123,1

Summa -5,2 -4,5 Omklassificering 4,9 15,8

Årets avyttringar/utrangeringar -1,9 -6,3

Koncernen 2020 2019 Justering komponentavskrivning 0,0 0,0

Räntekostnader lån -7,4 -4,6 Avskrivning -35,7 -35,6

Räntekostnad pensionsskuld -1,3 -1,7 Nedskrivning -2,5 0,0

Borgensavgift 0,0 0,0 Bokfört värde 1 258,3 1 163,4

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,5

Summa -8,8 -6,9 Anskaffningsvärde 1 958,9 1 902,9

Ackumulerade avskrivningar -700,6 -739,5

Not 8 Resultat enligt balanskravsutredning Bokfört värde 1 258,3 1 163,4

Kommunen 2020 2019 Not 10 Maskiner och inventarier
Årets resultat enligt resultaträkning 27,0 24,5

Realisationsvinster 0,0 0,0 Kommunen 2020 2019

Realisationsförluster 0,0 0,0 Anskaffningsvärden

Årets resultat enligt balanskravsjusteringar 27,0 24,5 Vid årets början 14,9 15,2

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 Årets anskaffningar 3,0 3,2

Årets balanskravsresultat 27,0 24,5 Omklassificering 0,0 0,0

Årets avyttringar/utrangeringar -2,0 -0,3

Avskrivning -2,9 -3,2

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Nedskrivning 0,0 0,0

Bokfört värde 13,0 14,9

Kommunen 2020 2019

Anskaffningsvärden Anskaffningsvärde 43,7 44,7

Vid årets början 422,7 380,8 Ackumulerade avskrivningar -30,7 -29,8

Årets anskaffningar 60,1 47,9 Bokfört värde 13,0 14,9

Omklassificering 0,0 6,7

Årets avyttringar/utrangeringar -1,9 0,0 Koncernen 2020 2019

Avskrivning -13,6 -12,7 Anskaffningsvärden

Bokfört värde 467,3 422,7 Vid årets början 22,0 20,9

Årets anskaffningar 6,1 5,9

Anskaffningsvärde 645,7 588,9 Omklassificering 9,6 0,0

Ackumulerade avskrivningar -178,4 -166,2 Årets avyttringar/utrangeringar -2,1 -0,7

Bokfört värde 467,3 422,7 Avskrivning -5,8 -4,8

Nedskrivning 0,0 0,0

Bokfört värde 29,8 21,4

Anskaffningsvärde 89,5 77,0

Ackumulerade avskrivningar -59,7 -55,6

Bokfört värde 29,8 21,4
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Not 12 Förråd, lager exploateringsfastigheter

Kommunen 2020 2019 Kommunen 2020 2019

Aktier och andelar Lager och förråd 0,3 0,3

Aktier Falun-Borlänge regionen 0,0 0,1 Exploateringsfastigheter 2,7 2,7

Aktier Bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB 0,2 0,2 Summa 3,0 3,0

Aktier Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB 36,0 36,0

Aktier industriellt UC i Dalarna AB 0,1 0,1 Koncernen 2020 2019

Aktier kommunaktiebolaget 0,0 0,0 Lager och förråd 3,7 4,1

Aktier Inera AB 0,0 0,0 Exploateringsfastigheter 2,7 2,7

Andelar Kommuninvest 4,4 2,5 Summa 6,4 6,8

Andelar Dala Vindkraft 0,7 0,7

Andelar Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,7 0,7 Not 13 Fordringar
Andelar FSF AB Småkom 0,0 1,8

Summa 42,1 42,1 Kommunen 2020 2019

Kundfordringar 8,7 7,1

Långfristiga fordringar Interimsfordringar 17,0 18,1

Förlagslån Kommuninvest 0,0 1,8 Mervärdesskatt 7,8 14,4

Utlämnat lån, Vads bystuga 0,0 0,7 Avräkning kommunalskatt 0,0 0,0

Utlämnat lån, Malingsbo bygdegård 0,0 0,0 Statsbidrag 21,6 20,8

Utlämnat lån, Hagge byalag 0,2 0,2 Övriga fordringar 2,3 2,3

Utlämnat lån, Gubbo Folkets Hus 0,0 0,0 Summa 57,4 62,7

Leasingavtal fordon 0,6 0,8

Summa finansiella anläggningstillgångar 42,9 45,5 Koncernen 2020 2019

Kundfordringar 62,6 31,4

Koncernen 2020 2019 Interimsfordringar 17,0 18,1

Aktier och andelar Mervärdesskatt 7,8 15,3

Aktier Falun-Borlänge regionen 0,0 0,1 Avräkning kommunalskatt 0,0 0,0

Aktier Bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB 0,2 0,2 Statsbidrag 21,6 20,8

Aktier Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB 0,0 0,0 Övriga fordringar 11,9 34,1

Aktier industriellt UC i Dalarna AB 0,1 0,1 Summa 120,9 119,8

Aktier kommunaktiebolaget 0,0 0,0

Aktier Inera AB 0,0 0,0 Not 14 Kassa och bank
Förlagslån Kommuninvest 0,0 1,8

Andelar Kommuninvest 4,4 2,5 Kommunen 2020 2019

Andelar Dala Vindkraft 0,7 0,7 Bank och plusgiro 46,6 45,8

Andelar FSF AB Småkom 0,0 1,8 Kontantkassor 0,0 0,0

Andelar Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,7 0,7 Summa 46,6 45,8

Leasingavtal fordon 0,6 0,8

Utlämnade lån 0,2 0,9 Koncernen 2020 2019

Långfristiga fordringar o aktier dotterbolag 0,0 0,5 Bank och plusgiro 136,1 117,7

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 2,6 4,5 Kontantkassor 0,0 0,0

Summa 9,5 14,5 Summa 136,1 117,7
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Not 15 Eget kapital forts Not 17 Långfristiga skulder

Kommunen 2020 2019 Smedjebackens Kommun

Ingående eget kapital 104,7 80,2 Genomsnittlig ränta (%) 0,48%

Årets resultat 27,0 24,5 Aktuell räntebindningstid (år) 2,59

Summa 131,7 104,7 Lån som förfaller tidigare än 1 år (mkr) 76,5

Lån som förfaller inom 1-4 år (mkr) 98,2

Koncernen 2020 2019 Lån som förfaller inom 5-10 år (mkr) 82,0

Ingående eget kapital 209,2 175,6

Justering ny koncern -10,9 10,3

Årets resultat 33,6 23,3 Bärkeshus AB

Summa 231,9 209,2 Genomsnittlig ränta (%) 0,46%

Aktuell räntebindningstid (år) 1,51

Not 16 Avsättningar för pensioner Lån som förfaller tidigare än 1 år (mkr) 59,5

Lån som förfaller inom 1-4 år (mkr) 181,5

Kommunen 2020 2019 Lån som förfaller inom 5-10 år (mkr) 131,0

Ålderspension inkl. löneskatt 54,0 48,8

Garanti/visstidspension inkl. löneskatt 0,0 0,0

Summa 54,0 48,8 SEAB

Genomsnittlig ränta (%) 0,23%

Specifikation Aktuell räntebindningstid (år) 1,23

IB pensioner exkl GP 48,8 55,0 Lån som förfaller tidigare än 1 år (mkr) 27,0

Årets förändring 3,1 -6,4 Lån som förfaller inom 1-4 år (tkr) 20,0

Finansiell del 1,1 1,4 Lån som förfaller inom 5-10 år (tkr) 17,0

Löneskatt 1,0 -1,2

IB Garantipensioner 0,0 0,0 Barken AB

Årets förändring GP 0,0 0,0 Genomsnittlig ränta (%) 0,30%

Löneskatt 0,0 0,0 Aktuell räntebindningstid (år) 1,25

UB pensioner exkl GP 54,0 48,8 Lån som förfaller tidigare än 1 år (tkr) 18,0

UB Garantipensioner 0,0 0,0 Lån som förfaller inom 1-4 år (tkr) 83,0

Summa 54,0 48,8 Lån som förfaller inom 5-10 år (tkr) 82,8

Not 17 Långfristiga skulder Not 18 Kortfristiga skulder

Kommunen 2020 2019 Kommunen 2020 2019

Lån i banker och kreditinstitut 262,5 266,2 Leverantörsskulder 35,9 29,9

varav kortfristig del 0,0 0,0 Interimsskulder 44,6 52,2

Långfristig leasingskuld 44,6 46,7 Mervärdesskatt, punktskatt 1,1 1,0

Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 4,6 4,6 Personalrelaterad skuld 46,2 39,7

Summa 311,7 317,5 Summa 127,8 122,7

Koncernen 2020 2019 Koncernen 2020 2019

Lån i banker och kreditinstitut 908,7 875,5 Leverantörsskulder 73,7 60,1

varav kortfristig del 0,0 0,0 Interimsskulder 130,3 110,0

Långfristig leasingskuld 44,6 46,7 Mervärdesskatt, punktskatt 1,1 6,1

Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 53,8 46,8 Personalrelaterad skuld 46,2 39,7

Summa 1 007,1 969,0 Summa 251,3 215,8
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Not 19 Borgensåtaganden Not 20 Pensionsförpliktelser

Kommuninvest AB Kommunen 2020 2019

Smedjebackens kommun har 2 juni 1994 ingått en Ingående ansvarsförbindelse 225,9 238,1

solidarisk borgen såsom för egen skuld för Försäkring IPR 0,0 0,0

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande Aktualisering 0,0 0,0

och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner Ränteuppräkning 1,6 1,7

som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Basbeloppsuppräkning 5,1 5,7

ekonomisk förening har ingått likalydande Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0

borgensförbindelser. Övrigt 2,1 -5,7

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Årets utbetalning -13,4 -13,9

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som Summa 221,3 225,9

 reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-

kommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av Not 21 Just. för ej likviditetspåverkande transaktioner
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken Kommunen 2020 2019

på de medel som respektive medlemskommun lånat Omklassificering anläggningstillgångar 0 -6,7

av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till Förändring pensioner och övriga avsättningar 9,4 -5,9

storleken på medlemskommunernas respektive Nedskrivning aktier 0,0 0,5

insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Summa 9,4 -12,1

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 

Smedjebackens kommuns ansvar enligt ovan nämnd Not 22 investeringar i materiella tillgångar
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala Kommunen 2020 2019

förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala Maskiner och inventarier -3,0 -3,2

tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens Byggnader och mark -60,1 -47,9

andel av de totala förpliktelserna uppgick till Summa -63,1 -51,1

959 628 937 kronor och andelen av de totala

tillgångarna uppgick till 996 738 528 kronor. Not 23 Försäljningar i finansieringsanalys

Kommunen 2020 2019 Kommunen 2020 2019

Övriga borgensåtaganden Försäljningspris maskiner och inventarier 0,0 0,3

Smedjebacken Energi AB 64,0 79,0 Summa 0,0 0,3

Smedjebacken Energi Nät AB 0,0 0,0

Bärkehus AB 371,4 361,0 Not 24 Förändring av låneskuld
Barken Vatten & Återvinning AB 191,0 160,0

WBAB* 20,0 20,0 Kommunen 2020 2019

Övriga 2,7 8,2 Förändring leasingskuld -2,1 -2,0

Summa 649,1 628,2 Nya lån 0,0 0,0

* Smedjebackens andel 50% Ökning långfristiga skulder 0,0 0,0

Amortering av skuld -3,7 -3,0

Koncernen 2020 2019 Förändring kortfristig del 0,0 -0,7

Övriga borgensåtaganden Summa -5,8 -5,7

Övriga 3,1 8,6

Summa 3,1 8,6 Not 25 Förändring av långfristiga fordringar

Kommunen 2020 2019

Förändring utlämnade lån 2,6 0,0

Leasingtillgång 0,0 0,0

Summa 2,6 0,0
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i huvudsak i överensstämmelse med 
den kommunala redovisningslagen. Där avsteg skett från god redovisningssed kommenteras nedan. 

• Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas från och med september månad för 
tillgångar förvärvade under perioden januari till och med augusti samt från januari månad för 
tillgångar förvärvade under perioden september till och med december. 

• Övergång till komponentavskrivning har gjorts för alla anläggningstyper. Äldre fastigheter 
med lägre restvärde än 5 mkr per 2014-12-31 delas in i stomme och mark. Marken värderas 
till 2 % av fastighetens bokförda värde per 2003-12-31 och fastigheten erhåller ett nytt 
restvärde per 2015-01-01. Mark skrivs inte av.  
Fastigheter med ett restvärde över 5 mkr omfattas av en mer ingående granskning och delas 
efter behov in i flera komponenter enligt upprättad förteckning av komponenter för fastigheter. 
Samtliga investeringar som aktiveras under 2017 delas in i komponenter enligt gällande 
komponentförteckning. Totalt finns 13 olika komponenter identifierade avseende 
tillgångstypen fastighet med följande avskrivningstider. 

Inre ytskikt, 15 år, Yttertak, 30 år, Fasad, 20-80 år, Värme/ventillation/El, 20-40 år 
Stomme/grund, 80 år, Gator och vägar, 30-50 år, VA, 20 år, Storköksutrustning, 20 år 
Fönster, 30 år, Markanläggning, 50 år, Hissar, 30 år, Larm och lås, 10 år,  
Tele/data, 10 år 

• Gränsdragning mellan drift och investering är beslutad till ett värde om minst två basbelopp 
och en ekonomisk livslängd om minst tre år. 

• Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtagande för 
egnahemslån. 

• Äldreboendet Allégården innehas via finansiellt leasingavtal. Från 2014 följer redovisningen 
Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 13.2.      

• Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av avskrivning och intern 
ränta. Avskrivning görs av anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet restvärde. 

• Kostnadsräntor hänförliga till räkenskapsåret men förfallna till betalning efter räkenskapsårets 
utgång har skuldbokförts och belastar räkenskapsårets resultat. 

• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till räkenskapsåret har i huvudsak 
skuldbokförts och belastar räkenskapsårets resultat. 

• Pensionsåtagande. Skuld avseende pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

• Semesterlöneskuld mm. De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar 
och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld.  

• Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med RKR 4.2. 

• Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Skulden för december månad har belastat aktuellt räkenskapsår. 

• Statsbidrag hänförliga till räkenskapsåret har fordringsbokförts och tillgodoförts 
verksamheterna. 

• Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. 

 

Nämnder och styrelser 
På sidorna 40-67 redovisas en uppföljning av nämnder och styrelser i Smedjebackens Kommun. 
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Kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 
 

 
        

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhets-ansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser, kommunalförbund och avtalssamverkan. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet 
med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de 
uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.  

Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelning inklusive enheten för medborgar-service, 
personalavdelning samt ekonomi- och upphandlingsavdelning. Förvaltningens uppdrag är att skapa 
största möjliga nytta för kommunens verksamheter och bidra till att kommunens mål uppfylls genom 
att strategiskt och operativt stötta, styra, leda och kontrollera. 
 

Årets händelser 

Stort fokus har varit på beredskapsarbetet i samband med Coronapandemin, vilket har präglat året. 
Förvaltningen har samordnat och drivit pandemistabens arbete. Verksamheten har anpassats efter nya 
förutsättningar. Många sammanträden och möten har genomförts digitalt, vilket har ställt nya krav och 
utvecklat verksamheten. Viss verksamhet har ställts in eller flyttats fram som exempelvis 
medborgardialoger. Annan verksamhet har tillkommit som exempelvis folkhälsogruppens arbete. 
Arbetsmiljöfrågor, skyddsutrustning, bemanning, minskande av smittspridning och möjlighet till bland 
annat distansarbete har varit aktuella frågor i pandemiarbetet. De långsiktiga effekterna av pandemin 
på ekonomi, folkhälsa och företagande i kommunen har varit centrala frågor. Kontinuitet och 
uthållighet har varit ledord. Arbetet med implementering av digitala nämndhandlingar har fortsatt.  
 
En ny kommunchef anställdes i mars, då den tidigare kommunchefen gick i pension.  Översyn av 
säkerhets- och beredskapsarbetet inför år 2021 har genomförts. 
 
I början av året sjösattes den nya IT-organisationen tillsammans med Ludvika kommun. Två 
kommuners IT-avdelningar har nu blivit till ett gemensamt ”IT-Center”. Ett stort förändringsarbete har 
satts igång och formerna för samverkan är under utveckling.  
I samband med förändringen flyttades ansvar och resurser för telefonisystemet över från IT till 
medborgarservice.  

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Kommunstyrelseförvaltningen 34 510 33 865 645 33 738 31 090 2 648
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En annan stor organisationsförändring är att kommunen sedan den 1 januari 2020 ingår i 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd och att kommunens lönehantering flyttades från 
personalavdelningen till lönekontoret i Norberg. Överflyttandet av lönehanteringen har gått över 
förväntan. Förändringen skapar utrymme för personalavdelningens arbete med de övergripande 
personalstrategiska frågorna.  
 
Ekonomiavdelningens omstart med e-handelsprojektet är en viktig satsning för framtiden. Det kommer 
att leda till en bättre styrning av kostnader och inköp i hela kommunen.  

Smedjebackens kommun har varit värdkommun för miljötinget, nordens största forum för miljöfrågor 
för unga och av unga. Arbetet har samordnats av medborgarservice. Årets kommun-utvecklare har 
under sommaren arbetat med att titta på platser unga vill ”hänga” på. Ett fint arbete som gav en bra 
grund till det fortsatta arbetet att utveckla olika platser i kommunen för våra unga. 

Måluppfyllelse 

Mål Mått Resultat   
En kommun för alla 

 

Antal genomförda aktiviteter inom 
säkerhet och krisberedskap 

Anmälda brott om skadegörelse 

Antal skuldsatta hos kronofogden 

Närvaro i kommunikationskanaler  

 

Jämställda löner i kommunen 
(Lönekvot K/M) 

Ökande om hänsyn tas till 
pandemistabens arbete, 
annars minskande 

50 (59 föregående år) 

                                              
326 (334 föregående år) 

                                         
Ökande med fler inlägg på 
sociala medier och ökad 
annonsering i fler medier                                              

                                           
Ökande. 100,9%                 
(97% föregående år) 

En ekokommun i framkant 

 

Andel digitala utskick KF 

Förbrukning av papper och 
kostnader för porto 

77,2% (36,2% föregående år)            

Lika gällande förbrukning av 
papper, totalt 2 miljoner ark.  

Kostnader för porto har ökat 
från 398 tkr (2019) till 399 tkr 
(2020) men antal skickade brev 
har minskat. 

Hög sysselsättning   

Attraktivt boende   

Bra ekonomi 

 

 

 

 

Budget i balans 

Kort- och långtidssjukfrånvaro  

 

 

 

Positivt resultat + 645 tkr 

Korttidssjukfrånvaro har ökat 
8,0 % (7,1% föregående år) 

Långtidssjukfrånvaro har 
minskat 26,6%                    
(37% föregående år). 
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Bra ekonomi 

 

 

Tillbuds- och 
arbetsskaderapportering 

 

 

Andel heltidsarbetande 
medarbetare 

 

         

Ökande  
Tillbud: 31 anmälningar         
(11 föregående år) 
Arbetsskador: 19 anmälningar 
(13 föregående år) 

Ökande                                            
73% 2019 (72% 2018)        
Statistik för 2020 sammanställs 
i mars. 

Bra verksamhet 

 

 

 

 

Bra verksamhet 

 

 

Andel nöjda kunder, betyg          
(Internserviceenkäten 2020) 

 

 

 

 

Antal genomförda 
internutbildningar 

 

Antal kartlagda processer inom 
ekonomi- och 
upphandlingsområdet 

 

Avtalstrohet 

 

                                                         

Andel elektroniska fakturor 

 

 

Antal leverantörer i e-
handelssystemet 

Kansli 4,2 (4,4 föregående år)  
Växel/reception och 
post/tryckeri 4,6 (4,7)  
Personal 4,1 (4,1)           
Ekonomi 4,2 (4,3)   
Upphandling 4,4 (4,5) 

 

                                          
Minskande jämfört med 2019 
pga pandemin 

 

13 st (10 föregående år) 

                                                                                       

 

65% (43% föregående år)    

                                                                                                          

                                                                   

40 %, december 2020                       
(7%, december 2019)                                                                                           

                                                   

                                                 
E-handel är ej infört ännu, men 
planeras att vara infört i hela 
kommunen i december 2021 
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Ekonomisk analys 

Förvaltningens resultat är ett överskott på 645 tkr. Överskottet beror till stor del på pandemirelaterade 
faktorer då verksamhet har utförts på ett annat sätt och viss verksamhet inte har kunnat genomföras, 
vilket har påverkat alla avdelningars resultat och är den största orsaken till överskottet. När det gäller 
kansliavdelningen har exempelvis den övergripande politiska verksamheten ett överskott på drygt 500 
tkr. Kostnader för sammanträden, arvoden och utbildningar har blivit lägre. Även kostnaden för avgift 
till olika organisationer blev lägre än budgeterat. Resultat för medborgarservice beror även på lägre 
personalkostnader på grund av föräldraledig personal och att kostnaderna för miljötinget blev lägre då 
arrangemanget genomfördes digitalt på grund av pandemin.  

Beträffande personalavdelningens resultat har systemutveckling inom löneområdet fått lov att vänta, 
vilket lett till lägre kostnader för innevarande år. Överskottet inom förvaltningen har möjliggjort 
satsning på e-handelsprojektet samt direktavskrivning av tidigare investering i projektet. 
Ekonomiavdelningens underskott på 1 425 tkr kan huvudsakligen förklaras av denna medvetna 
strategi.  

Framtiden 

Den pågående Coronapandemin kommer troligtvis att påverka kommunens arbete även år 2021 på 
flera olika sätt och det gäller att ha fortsatt beredskap.  

De ekonomiska och sociala effekterna kan bli stora och långvariga. Ett fortsatt förebyggande arbete i 
hela kommunen är därmed nödvändigt i nära samverkan med andra aktörer i samhället, som 
exempelvis med regionen, närliggande kommuner, myndigheter samt inte minst med näringsliv och 
civilsamhället för att minska de negativa långsiktiga effekterna av pandemin. De sociala 
hållbarhetsfrågorna är i fokus och effekten på folkhälsan i kommunen behöver ytterligare analyseras 
och förebyggas. Styrgruppen för social hållbarhet påbörjade sitt arbete under 2020 och gruppens 
arbetssätt utvecklas allt mer.  

Det inledda arbetet med digitalisering av arbetsflöden och tjänster fortsätter att påverka förvaltningens 
uppdrag och arbetssätt, bland annat med införande av e-handelstjänster, e-arkiv, e-tjänsteplattform och 
fortsatt samverkan med IT-Center. En ny finansieringsmodell för IT-verksamheten har arbetats fram 
och börjar tillämpas under år 2021.  

Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktiga områden och personalavdelningen 
kommer att fortsätta utveckla processer och verktyg inom ansvarsområdet. Fokus är bland annat att 
implementera chefshandboken, införa ett rehabiliteringsverktyg för effektivare rehabiliteringsprocess, 
fortsätta stödja omsorgsförvaltningens arbete med heltidsresan och utveckla ett lokalt 
chefsutvecklingsprogram. 

Demokratifrågorna är centrala. Det är 100 år sedan demokratin infördes i vårt land med allmän och 
lika rösträtt. Förberedelser inför valet 2022 är på agendan. Arbetet med att utveckla 
medborgarkontoret fortsätter. Tanken är att hitta nya former för att nå ut i kommunen. 
Medborgardialoger för delaktighet och inflytande kommer även framöver att vara viktiga forum för att 
möta medborgarna i kommunen.  
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Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltning         
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av tekniska kontoret, arbetsmarknad 
och integration, kostavdelningen, näringsliv och fritid samt räddningstjänst. I samhällsbyggnads-
förvaltningen ingår även avdelningarna kultur och bibliotek samt miljö- och bygg. Dessa avdelningar 
redovisar till sina respektive nämnder. 

 
Årets händelser 
 
Bland de stora händelserna under året hör att Tekniska arbetat med att färdigställa byggnationen av 
nya förskolan Strandängen som beräknas vara klar för inflyttning under kvartal ett 2021. I Allégården 
har reservkraft installerats för att trygga verksamheten vid eventuellt strömbortfall.  

Vid AME har återbruksverksamheten vid Nytäppan startats och även överlämnats till Väderbackens 
Allservice för fortsatt verksamhet. Medborgarkontoret haft tre anställda informatörer från integration. 
Två av dessa var anställda genom stödformen introduktionsanställning och anställningen har nu 
upphört för två av dem.  

Inom kostavdelningen har året till stor del bestått av att på olika sätt hanterat den pandemi som vi 
befinner oss i vilket inneburit att leverantörer har lagt ner sin verksamhet och prishöjningar har skett. 
Dessutom har det varit betydligt svårare att få varor levererat till Smedjebacken.  Kostenheten har 
även implementerat ett beredskapslager på tre månader för kommunens äldreboenden för att 
säkerställa framtida eventuella situationer när detta kan behövas.  

Även inom näringslivet har pandemin påverkat verksamheten stort och man har arbetat med stödjande 
åtgärder. Ett gemensamt projekt, Snabb, Smart, hållbar omställning, startades tillsammans med 
Ludvika kommun och Samarkand där parterna bistått med gemensamma ekonomiska insatta medel 
och kunnat erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare som permitterats eller varslats. 
Överskott lämnas då de fria medlen inte har förbrukats. 

Fritidsavdelningen har under året fokuserat på arbetet kring Herosfältet. Avdelningen har anställt en 
biträdande fritidschef/anläggningsansvarig som arbetat med rutiner och arbetsmetoder i samverkan 
med Bärkehus och personal på Herosfältet. Dock har uthyrningen av kommunens idrottsanläggningar 
och idrottshallar minskat p.g.a. Covid 19-restriktioner. Appen Naturkartan startades upp där 
friluftsområden, badplatser, vandringsleder, kulturmiljöer mm marknadsförs. Många av kommunens 
föreningar har dessutom ställt om under Covid -19 och funnit nya verksamheter för kommunens 
medborgare.  

I Räddningstjänsten verksamhet har olika arbetsgrupper bildats för att stärka och ena förebyggande 
och operativa verksamheten i räddningstjänsten och kommunerna. Det finns en vilja och engagemang 
att dela med sig av erfarenheter, kompetens och dokument. Kanske en positiv effekt av pandemin. 

 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen 62 696 64 128 -1 432 62 563 66 046 -3 483
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Ekonomisk analys 
 
Utfallet för 2020 är -1 432 tkr. Den positiva avvikelsen för perioden finns under näringsliv, tekniska 
samt fritid.  

Underskottet relatera till några poster som berör anställningar inom AME. Chefen för verksamheten 
har under 2020 avslutat sin anställning och kostnaderna för avslutet belastar AME 2020. Dessutom har 
det funnits två anställda som inte längre varit berättigade till lönebidrag vilket ger en minskad intäkt på 
300 tkr. Anställningarna är avslutade och i samband med det reglerades semesterskulden till dem.   

Inom Integration avviker Intäkterna mot budget för schablonersättning från Migrationsverket med -1 
900 tkr på grund av att flertalet nyanlända flyttat ut från kommunen.  

Årets resultat inom Kosten landar på -471 tkr. Det förklaras till viss del av avstämning mot 
balanskonto ( -260 tkr). 

Räddningstjänsten gör ett underskott om 603 tkr (trots 500 tkr från Ks förfogandemedel). 
Beredskapsersättningen är underbudgeterad är orsaken tillsammans med nyanställda brandmän, vilket 
gör att utbildnings- och läkarundersökningskostnaderna har ökat. 

Förvaltningen har även fått dela det underskott som IT-verksamheten haft under 2020 med totalt 215 
tkr.  

Framtiden 
 
Under 2021 kommer vissa förändringar ske inom AME. Ny chef för verksamheten förväntas vara 
genomförd under våren 2021. Inom Integration trimmas organisationen mot den nya situationen med 
färre nyanlända. Fokus ligger mer kring arbetsmarknadsfrågor och att ta emot anvisade till kommunen. 
Smedjebackens kommun har fått besked om kommunmottagande för 2021 på 12 personer vilket är en 
höjning från 2020. 

Tekniska arbetar med nästa större projekt i form av renovering, om-och tillbyggnad av Röda Berga. 
VBU kommer att lämna Stegelbacken under året och då blir lokalerna tillgängliga som 
evakueringslokaler vid utvecklingen vid Röda Berga.  

Inom kosten står man inför utmaningar genom betydligt större prisökningar än vad man kunnat räkna 
med på grund av pandemin. Samtidigt finns höga förräntningar på verksamheten vid den nya förskolan 
och att spå småningom få öppna verksamheten vid Gläntan. Det finns även planer på att utveckla 
Hedgården till att erbjuda utomstående kunder till restaurangen likt Gläntan.    

Näringslivsavdelningen jobbar vidare med den organisationsförändring som är gjord och hittar 
formerna i ett nytt arbetssätt och en ny strategi med en starkare lokal fokus. Trots ett år med pandemi 
har företagen i Smedjebackens kommun klarat sig riktigt bra. Det finns en investeringsvilja och behov 
av att nyanställa och det finns behov av stöd både vid nyetablering av företag i kommunen men också 
stödjande åtgärder för den hårt drabbade besöksverksamheten. 

Under 2021 så planeras en färdig utvecklingsplan för Herosområdet att presenteras. Arbetet med 
utvecklingsplanen sker under våren 2021 i Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med andra 
avdelningar, förvaltningar, föreningar och allmänhet.  

Arbetet med Vandringslyftet Smedjebacken (Hiking Dalarna) och Biking Dalarna ska fortgå i 
samverkan med AME och berörda föreningar.  

Rekryteringen av brandpersonal fortsätter, trots att vi har fulltaliga grupper. Huvudanställningar 
förändras och då kanske det inte passar att vara brandman. 
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Fordonsparken är under översyn och vi planerar att göra en del förändringar. Höjdfordonet byts ut i 
vår och fyrhjulingen tas i bruk efter körutbildning av personalen. 

Tillsynsverksamheten ska komma igång på allvar när restriktionerna har lättats eller tagits bort, så vi 
kan boka in tillsynsbesök. 
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Kulturnämnden 
 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i framkant. I en 
välkomnande kommun med trygghet, engagemang och framtidstro är det vår övertygelse att kultur har 
en betydande roll för samhällsutvecklingen och skapandet av innanförskap, god hälsa och ett ökat 
välbefinnande. Kulturnämnden ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med 
bibliotekslagen (lag 2013:801) samt allmänkulturverksamhet. Inriktningen för biblioteksarbetet, med 
stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek 
mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på 
konst och kulturhistoria.  

Årets händelser 

Corona – folkhälsoarbete, verksamhetsförändringar: från fysiska besök och program till digital service 
och utbud, stor efterfrågan av utomhusaktiviteter, vilket även gynnade aktiviteter på kulturhistoriska 
besöksmål i närmiljön såsom guidade visningar på Flogberget, vandringar i skogen (bl.a. längs 
Schisshytteleden), men även centralt i Smedjebacken (poesiskyltar & offentlig konst).  

Stärkta biblioteksprojekt pågick under hela året med olika fokus – ett av projekten ledde till en stor 
omvandling av Werner Aspenströmbiblioteket där barn- och ungavdelningarna fick efterlängtade nya 
utformningar av professionella barnkulturdesigners och Werner Aspenströms Gula tassen fick en 
framträdande roll helt i linje med bibliotekets profil! Denna förvandling hade även siktet inställt på att 
tillgängliggöra såväl biblioteksrummet som biblioteket på webben för alla dem som kämpar med olika 
kognitiva funktionsnedsättningar. Att skapa tydlighet är något som gynnar oss alla! Bibliotekets andra 
stärkta projekt i samverkan med kommunerna Malung-Sälen och Älvdalen hade kompetensutveckling 
och digitalisering som ledord i koppling till den nationella minoritetslagen och de fem 
minoritetsspråken varav finskan är extra viktigt i Smedjebacken och samiskan i Älvdalen då dessa 
språk är kärnan i förvaltningsområdesansvaret som finns i respektive kommun.  

På ett mera internt plan, fastän givetvis med verkningar för dem vi är till för, präglades året av många 
förändringar särskilt inom allmänkulturenheten genom sjukskrivningar och medarbetare som valde 
lämna organisationen för andra utmaningar. Detta ledde till en organisationsförändring som 
kulturnämnden beslutade i september. En kommunantikvarie kommer att rekryteras för att tillsammans 
med kollegor inom såväl den egna avdelningen som inom miljö- och byggavdelningen göra skillnad 
gällande kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i Smedjebackens kommun. Konsthallen Meken fick både en 
ny intendent/verksamhetsledare samt ett nytt avtal undertecknat av kommunalrådet och OVAKO:s 
VD.  

Precis innan året tog slut gjordes valet av konstnärlig gestaltning nr. 2 enligt enprocentregeln till det 
blivande LSS-boendet i kv. Granholmen efter Kyrkogatan.  

 

 

 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Kulturnämnden 10 545 10 693 -148 10 290 10 575 -285
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Måluppfyllelse  

Mål Kulturnämndens 
verksamhetsmål  

Måltal/trend 

En kommun för alla 1) Tillgängliggöra litteratur, 
bildning, utbildning och 
information till alla. 
3) Tillgodose behovet av 
biblioteket som mötesplats. 

1) Trots den förändrade och på många sätt 
utmanande situation som Coronapandemin har 
inneburit även för biblioteksarbetet har biblioteken 
fortsatt erbjuda service genom följsam omställning 
av verksamheten. Istället för fysiska besök har 
stora delar av året präglats av en utökad boken- 
kommer-service samt ”take away” dvs. 
beställningar via nätet/per telefon har distribuerats 
via biblioteksentrén eller hem till dörren. 
3) • Stärkta biblioteksprojekt för att öka 
tillgängligheten för människor med kognitiva 
funktionshinder. • Omvandling av biblioteken i 
Smedjebacken och Söderbärke för att lyfta fram 
barn och unga. • Stärkta biblioteksprojekt för att 
leva upp till den nationella minoritetslagen. • 
Språktorg för nyanlända barn och vuxna. • 
Erbjuda samhällsviktigt stöd t ex via lånedatorer 
och utskriftsmöjligheter. • Erbjudanden av 
författarbesök, föreläsningar, utställningar, 
program för barn bl.a. Barnens lördagar i år med 
stora begränsningar pga. pandemin. 

4) Möjliggöra för alla att 
uppleva och skapa kultur inom 
olika konstnärliga områden. 
5) Vidareutveckla konsthallen 
och kulturmötesplatsen 
MEKEN. 

4) •Arrangörer för Dalateaterns gästspel. • Bidrag 
till föreningslivet via evenemangs-, projekt- och 
verksamhetsstöd. • Samverkan kring 
programutbud t ex Film för alla, Bio kontrast, 
Konst runt Barken, konserter med föreningar, 
studieförbund och enskilda aktörer/kulturarbetare. 
5) • Samverkan med Västerbergslagens 
kulturskola, regionens bild- och form- och 
danskonsulenter, Ahlbäckstiftelsen, 
Barkenbygdens konstförening, Ekomuseum 
Bergslagen, konstnärer och besöksnäringen. 

7) Verka för innanförskap, 
integration och delaktighet. 

I alla sammanhang eftersträva inkludering genom 
att ”sänka trösklarna” till de arenor vi verkar på. 
Erbjuda ett brett utbud, vilket möjliggör att fler 
känner sig välkomna! Medverka i folkhälsoarbetet 
under pandemin via anpassad verksamhet enligt 
myndigheternas rekommendationer. 

Attraktivt boende 

 

 

 

3) Tillgodose behovet av 
biblioteket som mötesplats. 
5) Vidareutveckla konsthallen 
och kulturmötesplatsen 
MEKEN. 
6) Tillgängliggöra, vårda och 
utveckla de kulturhistoriska 
besöksmiljöerna och 
arbetslivsmuseerna. 

3) och 5) se tidigare exempel.  
6) Genom nära samarbete med lokala aktörer 
(eldsjälar inom föreningslivet m.fl.) och övriga 
stiftare inom Ekomuseum Bergslagen visa, vårda 
och utveckla unika miljöer, vilka bidrar till 
kommunens dragningskraft som bostadsort 
och/eller etablering av verksamhet. Beslut om att 
byggnadsantikvarisk kompetens för att ännu 
bättre tillvarata och se möjligheter till utveckling 
det som finns i hela kommunen. 
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Bra verksamhet 2) Främja intresset för litteratur 
och läsning. 
3) Tillgodose behovet av 
biblioteket som mötesplats. 
4) Möjliggöra för alla att 
uppleva och skapa kultur inom 
olika konstnärliga områden. 
5) Vidareutveckla konsthallen 
och kulturmötesplatsen 
MEKEN. 
7) Verka för innanförskap, 
integration och delaktighet. 

2) Två särskilt tydliga metoder för att främja 
litteratur och läsning – utöver att tillhandahålla 
media i olika format och tillmötesgå 
kommuninvånarnas önskemål – är att arbeta 
aktivt med skolbiblioteksverksamheten och social- 
och arbetsplatsbiblioteksverksamhet. 
Bokcirkelverksamhet på svenska och finska. 
3, 4, 5 och 7) se tidigare exempel. 

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för Kultur och Bibliotek för 2020 visar ett underskott på 148 tkr. Av dessa utgör 80 tkr för IT-
kostnader vilka fördelats över samtliga förvaltningar och avdelningar, 45 tkr är direkt relaterade till 
pandemin och resterande 23 tkr kan kopplas samman med bl.a. sjukskrivningar, vilka har varit svåra 
att klara utan extrainsatt personal.  
 

Framtiden 

Grupper av både fler barn och äldre samt invånare med olika språk- och kulturidentiteter ställer krav 
på större utbud samt fler alternativ att välja på.  
 
Såväl invånare som tillfälliga besökare förväntar sig hög standard, service och tillgänglighet på 
biblioteken, i konsthallen och olika kulturhistoriska besöksmiljöer.  
 
Vi ser redan ett ökat behov bland invånare att nyttja biblioteken på delvis nya sätt. En lättillgänglig 
plats att vistas på för både möten och studier, vilket medför högre krav på organisation och service.  
 
Uppsökande verksamhet till äldre som bor utanför centralorten och får svårare att ta del av 
kulturutbudet, vilket även gäller anhörigvårdare vilka har svårt att ta del av kvällsprogram.  
 
Den psykiska ohälsan drabbar fler yngre och vi behöver kraftsamla över avdelnings- och 
förvaltningsgränserna.  
 
Digitaliseringen fortsätter och med oss har vi erfarenheter från 2020 då pandemin tvingade oss till mer 
eller mindre lyckade övningar. Det ställer stora krav på organisationen att systematiskt arbeta med 
verksamhetsutveckling och ta till sig ny teknik i ökande grad. 
 
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som lägger stor vikt på ett hållbart arbetsliv, flexibilitet 
och utvecklingsmöjligheter kommer att vara än viktigare för att vi ska vara intressanta för medarbetare 
med rätt inställning och kompetens för att kunna leverera den efterfrågade samhällsservicen.   
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Miljö och Byggnadsnämnden 
 

 
      

 
Verksamhetsbeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att verkställa kommunens myndighetsutövning och 
rådgivning enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, 
kemikalielagstiftningen, strålskyddslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, 
samhällsplanering genom framtagande av detaljplaner, miljöstrategiskt arbete, energi- och 
klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av 
byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.  

Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, exempelvis grundkartor, 
nybyggnadskartor och karttjänster som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta 
utveckling. I övrigt utför nämnden en omfattande rådgivning, service och information till allmänheten 
inom respektive verksamhetsområde. 

Årets händelser 

Under 2020 har digitalisering av olika tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen fortsatt som tex 
elektroniska blanketter och digitala bygglov via tjänsten Mitt Bygge. Digitaliseringen kommer att 
fortsätta även under hela året 2021. Ett arbete med E-arkiv har startat, en tidplan och projektgrupp har 
tillsatts för driva arbetet framåt.  

Arbetet med detaljplaner har varit intensivt och omfattande. Detta har möjliggjort flera strandnära 
områden i kommunen som kan bebyggas med bostadshus. Flera bygglov är redan inlämnade för dessa 
områden, vilket visar att strandnära områden är ett socialt mervärde som är viktigt för medborgarna.   
Antalet bygglov har ökat markant. Det är 65 fler bygglov inlämnade jämfört med föregående år, detta 
tros bero på Covid-19 då många valt att stanna hemma på sin semester och bygger altaner/verandor 
istället. Men även nybyggnationer i form av hus, som troligen inte beror på covid -19 har ökat under 
året.  Större beviljade bygglov under året inom kommunen är det nya LSS-boendet, seniorboendet på 
Solhöjden samt bostadsrätter på Kyrkogatan.  

Område 2019 2020 Skillnad 
Bygglov (antal) 92 157 65 fler 

 
Ett arbete med rutiner och processer har skett under året för att säkerställa att alla hanterar ärenden 
likvärdigt och för att kunna effektivisera processer, men även för att minska sårbarhet. Arbetet har 
pågått under hela året och kommer att fortsätta även under året 2021. 

Miljö- och hälsoskydd har arbetat enligt tillsynsplanen för miljöbalken, men oplanerade händelser 
ökar alltmer, vilket gör att den planerade tillsynen blir eftersatt. Livsmedelskontrollerna har skett i 
enlighet med livsmedelslagstiftningen, men det finns stora problem med underbemanning och 
sjukdom under perioden, därför kan inte kontrollplanen för livsmedel följas. Riktlinjerna för all form 
av tillsyn under året har varit av ”mjukare ”karaktär, avdelningen har ställt om till mer rådgivning för 
att underlätta för verksamhetsutövarna under covid -19. Telefonintervjuer och skrivbordstillsyn har 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Miljö- och byggnadsnämnden 9 030 8 223 807 8 405 8 235 170
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även förekommit för att undvika fysiska besök.  
I samband med covid -19 kom även lagen om trängsel på restauranger. Lagen revideras även under 
året och kraven skärptes alltmer. Detta har tagit tid för avdelningen att hantera i form av 
informationsmaterial, inspektioner, hantera inkomna klagomål och delta på gemensamma möten 
tillsammans med länsstyrelsen, smittskyddsenheten och de övriga dalakommunerna.   
 
Under året har en VA-utredning pågått för att ha tillräckliga underlag för att kunna fastställa nya VA-
verksamhetsområden i kommunen. Utredningen kommer att revideras utifrån synpunkter som 
inkommit och tekniska faktorer kommer att kompletteras till utredningen, arbetet beräknas pågå till 
maj 2021. 

Måluppfyllelse 
 

Mål Mått miljö- och 
byggnadsnämnden 

Måltal/trend 

En kommun för alla 

 

Verka för en god och estetiskt 
tilltalande stads- och 
landskapsmiljö. 

Nämnden har genom granskning, rådgivning och 
uppföljning av bygglovsärenden samt i fysisk 
planering arbetat med detta verksamhetsmål. En 
stadsarkitekt har även anställts på deltid för att 
verka för en god och estetiskt tilltalande stads- 
och landskapsmiljö. 
 

Verksamheten ska präglas av 
öppenhet och god 
kommunikation samt skapa 
möjlighet till 
kommuninvånarnas 
delaktighet. 
 

Mäts genom andel nöjda kunder, servicemätning. 
Servicemätning gjordes under 2020 och visar att 
området miljö/hälsa har tillfredställande resultat. 
Område bygg visar på undermåliga resultat 
genom att medarbetarna varit svåra att nå och 
mail har inte besvarats i rätt tid. Kommunen i 
helhet avseende ”god svarskvalitet” är lägre än 
genomsnittet. 
 

En ekokommun i 
framkant 

 

Främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och 
kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. 

Nämnden har arbetat med miljötillsyn, 
energirådgivning, bygglovsprövning samt 
livsmedelskontroll för att uppfylla detta 
verksamhetsmål. Kommunen deltar även i glokala 
Sverige och arrangerar miljötinget under 2020. 

Följa upp rekommendationer 
och mål i översiktsplanen, 
regionala och nationella mål 
samt göra lokala anpassningar 
av målen, när detta är lämpligt. 

Nämnden har genom tillsyn, detaljplanearbete, 
VA-strategi och deltagande i länets 
miljömålsarbete, arbetat med detta 
verksamhetsmål. Översiktsplanen har varit 
vägledande i all fysisk planering. 

Attraktivt boende Antalet färdigställda bostäder i 
småhus under året 

Antalet färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året 
 
Antalet beviljade bygglov för 
bostäder under året 

 

Byggloven har ökat markant under året och 
trenden är väldigt positiv. Under 2020 har 65 st 
fler bygglov beviljats jämfört med 2019. 
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Bra verksamhet 

 

Verka för ett gott 
resursutnyttjande genom 
samarbete. 

Mäts genom andel nöjda kunder, servicemätning. 
Servicemätning gjordes under 2020 och visar att 
området miljö/hälsa har tillfredställande resultat. 
Område bygg visar på undermåliga resultat 
genom att medarbetarna varit svåra att nå och 
mail har inte besvarats i rätt tid. Kommunen i 
helhet avseende ”god svarskvalitet” är lägre än 
genomsnittet. 
 

 

Ekonomisk analys 
Miljö- och byggnadsnämnden gick med 807 000 kr i överskott för året 2020. Överskottet beror på 
ökade intäkter på bygglov, mät- och kartläggning i form av nybyggnadskartor, detaljplaner och 
området miljö- och hälsoskydd. Under område miljö- och hälsoskydd har ett arbete gjorts med 
debitering av fasta årliga avgifter, detta har nu gett effekt. Dispensansökningar på strandskydd har 
även ökat markant under året. Det har även varit stor underbemanning på avdelningen under året, detta 
gör att personalkostnaderna inte är lika stora som budgeterat. 

Framtiden 
Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och detaljerad lagstiftning. Detta medför även stora 
krav på att förvaltningens kompetens hålls aktuell och utvecklas genom utbildning och tillgång till 
effektiva stödfunktioner i arbetet. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att 
kompetensförsörjningen tryggas.  

Gestaltning av livsmiljöer blir att viktigare. Samhället står för flera utmaningar. Nämnden ser en tydlig 
förflyttning där arkitekturen skapar nytta och innehåll vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 
Under år 2020 har kommunfullmäktige beviljat medel för anställning av stadsarkitekt på deltid. 
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Familje- och utbildningsnämnden 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd, kansli och individ- och familjeomsorg (IFO). IFO omfattar 
två enheter Barn- och familjeenheten och missbruks- och försörjningsstödsenheten. 
Förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och fritidshem är organiserad i rektorsområden. 
Särskoleelever finns inkluderade i grundskolan och som särskoleelever i Ludvika och Fagersta. Barn- 
och elevhälsan är centralt placerad i samma byggnad som förvaltningsledning och Individ- och 
Familjeomsorgen (IFO).  
 
Familje- och utbildningsnämndens verksamhetsområden regleras genom en rad av lagar och 
förordningar. Sammantaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för Smedjebackens 
innevånare. Tillsammans ska verksamhetens olika delar verka för att barn och elever inhämtar och 
utvecklar kunskaper och värden. Vi ska också verka för att så få barn, ungdomar och vuxna som 
möjligt hamnar i utanförskap. Arbetet ska inriktas på att förbättra barn, ungdomars och familjers 
psykiska och sociala hälsa. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande 
och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på ”hemmaplan”. 
 
Årets händelser 
 
Det har varit ett annorlunda år då Coronapandemin har medfört ett omfattande arbete i våra 
verksamheter sedan februari, med att följa rekommendationer för att minska smittspridning och ändå 
hålla våra verksamheter öppna. 
 
Förvaltningen har försökt att hålla så många möten som möjligt digitalt, och ändå försöka driva 
kompetensutvecklingsområdet vidare. En del stora utbildningsinsatser har vi ändå valt att flytta framåt. 
Vi har också äskat under våren och fått medel från KS-förfogandemedel till att utöka med datorer till 
årskurs fem.  
 
Förvaltningen har fortsatt arbetet med motivationslyftet i år 4-9 på samtliga våra skolor och utbildat ett 
10-tal nya handledare till vår 7-9 verksamhet. 
 
Tyvärr verkar arbetet med den planerade familjecentralen avstannat. Den skulle vara en mycket viktig 
pusselbit i vårt förebyggande arbete och att komma in tidigt. 
 
Strandängens förskola med 8 avdelningar har byggts. 
 
Röda Bergaskolans projekteringsarbete inför kommande ombyggnation har pågått under året.   
 
Förvaltningen har i februari avslutat den sista konsulten på IFO och har en stabil lednings- och 
personalsituation där. 
 
Ett omfattande arbete har ägt rum för byte av IFO:s verksamhetssystem till Life-Care. 
Nya riktlinjer för försörjningsstöd antogs i början på året. 
 
 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Familje- och utbildningsnämnden 237 286 237 136 150 226 830 236 733 -9 923
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Måluppfyllelse 
 
Verksamhetsmål  
 
Mål: Sjukfrånvaron ska minska 

Målet är inte uppfyllt 6,34% (2016), 5,76% (2017), 6,09% (2018) 6,14% (2019) 7,15% (2020) 

Mål: Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks genom Esterscreening och 
därigenom kan få stöd och hjälp 

Målet är uppfyllt. Vi har fortsatt att genomföra Esterscreeningar. Samtliga förskolor har screenat 3-5 
åringar.  

Vi har inte kunnat utbilda våra medarbetare i att kunna genomföra screeningar för elever 6-9 år då vi 
pga corona ställt in utbildningen både våren och hösten 2020.    

 

Mål: Att utveckla det förebyggande arbetet med ”UNG livsstil” 

Målet är inte uppfyllt. Under 2020 tog det tid att rekrytera medarbetare till elevhälsan och vi fortsatte 
med det som var påbörjat men kunde inte utöka arbetet som planerat. Rekryteringen blev klar i 
november.    

 
Mål: Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader 

Målet är delvis uppfyllt, 19 barn (våren 2020) och 0 barn (hösten 2020) fick vänta längre än 4 
månader.  

 

Mål: Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka. 

Målet är uppfyllt, 29 % (ht 2019) och 33% (ht 2020) andel högskoleutbildad personal. 

 

Mål: Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet ska öka. 

Målet är uppfyllt, 21% (ht 2019) och 25,0 % (ht 2020) andel högskoleutbildad personal. 

 

Mål: Meritvärdet för varje årskull ska öka under högstadieperioden. (samma  

elevgruppsutveckling ska mätas över tid) 

Målet är uppfyllt i tre av fyra årskurser. 

 

 Kyrkskolan  Bergaskolan 
Termin/åk åk 7 åk 8 Åk 9  Åk7 Åk 8 Åk 9 
Vt 20 227,7 232,6 223,5  212,5 196,0 216,8 
Ht 20 220,5 213,8 244,5  204,7 214,7 199,1 
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Mål: Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet 

Målet är inte uppfyllt, enligt elevantagningen så var det 83 elever av 109 (76%) som kom in på sitt 
förstahandsval enligt Elevantagningen.   
Verksamhetsmål individ- och familjeomsorgen 
Mål: Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd1 ska minska jämfört med föregående år. 

2019 fick 247 hushåll ekonomiskt bistånd. 76 hushåll var långvariga biståndstagare. Av dessa 76 
hushåll var 212 i åldern 18 – 24 år. 

2020 fick 280 hushåll ekonomiskt bistånd. 83 hushåll var långvariga biståndstagare. Av dessa 83 
hushåll var 333 i åldern 18 – 24 år. 

Totala antalet hushåll har ökat med 33. Gruppen långvariga biståndstagare har ökat med 7 hushåll 
jämfört med 2019.  

Målet är inte uppfyllt.   

Mål: Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med 
föregående år. 

2019 levde 50 barn fördelat över 22 hushåll i långvarigt försörjningsstöd.  

2020 levde 48 barn fördelat över 22 hushåll i långvarigt försörjningsstöd.  

Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat med två barn. Målet är 
uppfyllt.  

Mål: Barn och unga4 ska så långt som möjlig erbjudas hjälp i sin hemmiljö.  

 

 Barn och unga 
med 
öppenvårds-
insatser 

Barn och unga placerade i 
familjehem/HVB 

Barn/unga med insatser 
totalt 

Alla placerade 
barn 

 Varav 
ensamkommande 
EKB 

Alla barn Varav EKB 

2020 87 26 3 116 4 
2019 76 37 5 97 30 
2018 68 55 27 104 40 

Av redovisningen ovan framgår att antal placeringar har minskat totalt sett och antal 
öppenvårdsinsatser har ökat totalt sett. Placeringar av ensamkommande har minskat med 40 procent.  

Målet är uppfyllt.  

 
Ekonomisk analys 
Resultatet för Familje- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 149 tkr för 2020. 

Förvaltningens kansli m m har ett underskott på -1 251 tkr.  IT-kostnaderna inom förvaltningen 
redovisar här ett underskott (-647 tkr) vilket till stor del beror på den nya IT-organisationen. 
Elevhälsan har ett överskott som beror på frånvaro av personal inom verksamheten (104 tkr). 

                                                           
1 Med långvarigt försörjningsstöd avses här hushåll som haft försörjningsstöd tio månader eller mer under ett kalenderår. 

2 7 stycken av dessa tillhör ensamkommande 18+. 
3 9 stycken av dessa tillhör ensamkommande 18+. 
4 Med barn och ungdomar avses åldersgruppen t.o.m. det år de fyller 21 år. 
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Interkommunala intäkter/kostnader vad gäller särskolan, grundskolan och förskolan (-1 091 tkr) 
redovisar underskott p g a fler elever i andra kommuner. Kostnaden för skolskjutsar till särskolan är 
betydligt högre än tidigare år (-375 tkr) samt att vi har högre kostnader för skoltidsresor och en 
tillkommande kostnad för skolskjutsprojektet (-331 tkr). Finansieringen av modersmålslärare och 
studiehandledning täcker inte kostnaden för denna verksamhet, och redovisar underskott på -560 tkr. 
Hyreshöjning p g a investeringar som ej aktiverats från 2010 bidrar till underskottet (-255 tkr).  Högre 
intäkter från barnomsorgsavgifter och fler statsbidrag har sökts och redovisar överskott (650 tkr) inom 
förskolan och skolan. Återbetalning av högre sjuklönekostnader än normalt för perioden aug-dec 
redovisar ett överskott (1 253 tkr). 

Utbildningsområdena har ett överskott på 3 667 tkr. Återbetalning av sjuklönekostnader på 1 400 tkr 
för perioden april-juli gör att områdena redovisar överskott. Vikariekostnaden har varit betydligt lägre 
under 2020 än 2019 p g a Coronapandemin. Förskoleverksamheten har ett stort överskott beroende på 
färre inskrivna barn under året samt ovanstående förklaring. Alla utbildningsområden har överskott, 
dock varierar överskotten i storlek. Kommunals löneökningar betalades ut i december och påverkade 
utfallet positivt. Förklaringar till underskotten/överskotten finns i respektive verksamhetsbokslut. 

Individ- och familjeomsorgen: Underskott -2 267 tkr. Administration och verksamhetsbidraget har ett 
mindre överskott på 60 tkr. IT-kostnaderna har varit högre p g a införandet av ett nytt datasystem Life 
Care (-283 tkr). Verksamheten för barn- och ungdomsvård redovisar ett nollresultat (-20 tkr). 
Placeringar och öppenvård inom vuxna har ett underskott på (-420 tkr) som beror på fler placeringar. 
Ekonomiskt bistånd har ett nettounderskott på -1 604 tkr. Detaljerad beskrivning av verksamheterna 
för 2020 finns i verksamhetsbokslutet för IFO. 

Framtiden 
 
En väl fungerande Familjecentral i Smedjebacken är en viktig del i det förbyggande arbete så vi 
hoppas att detta arbete sätter fart igen under 2021. 

Nu när den nya förskolan ”Strandängen” med åtta avdelningar öppnar i mars, kommer det 
förhoppningsvis att innebära att alla erbjuds förskoleplats inom fyra månader, eftersom vi då har två 
fler avdelningar än tidigare. 

ESTER-screeningen fortsätter att utökas från att omfatta barn/elever i förskolan till årskurs tre i södra 
utbildningsområdet, till att samtliga elever i förskolan till årskurs tre i kommunen arbetar med detta. 
Utbildningsdag är planerad till 10 februari och denna gång via teams. 

Vi fortsätter med ”Motivationslyftet”, utbildning i inre motivation, självkänsla o självledarskap i 
årskurs 4–9, i syfte att höja måluppfyllelsen.  

Det innebär bl.a ett arbete med: 

• Att förstå och skapa personliga konkreta målbilder som engagerar 
• Att skapa och drivas av egna självvalda grundvärderingar 
• Att i en situation medvetet kunna välja sitt förhållningsätt och sin attityd 
• Att fokusera på det som kan påverkas 
• Att styra över sina impulser och emotionella reaktioner 
• Att ha självdisciplin och självkontroll     

                                                                                                                                                                                                                                                           

Vi behöver hitta möjlighet att anställa en verksamhetsutvecklare i vår förvaltning. Omvärldsbevakning 
och digitalisering behöver vi utveckla mer. Det finns en nationell handlingsplan från SKR för 
digitalisering av skolväsendet ”#skolDIGIPLAN”. Om vi ska ha möjlighet att följa den innebär det 
stora kostnader för vår förvaltning. 
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Verksamhetschef för elevhälsan har två uppdrag av nämnden; dels att tillsammans med IFO utveckla 
öppenvårdsarbetet för både barn och vuxna och kunna erbjuda olika hemmaplanslösningar, för att ge 
kvalité på hemmaplan och minska kostnader för externt stöd/insatser, dels att utreda om vi ska starta 
en egen särskola i vår kommun.  

IFO:s nya verksamhetssystem ”Procapita Lifecare” kommer att förbättra våra arbetsprocesser samt ge 
möjlighet att digitalisera tjänster till våra medborgare.  

Det har startats ett projekt med IFO Ludvika och Regionens primärvård om en gemensam missbruks- 
och beroendemottagning. Detta kan leda till att korta ner placeringstider och förbättra det 
förebyggande arbetet att motverka riskbruk och missbruk. 

Vi har en stabil personalsituation på IFO och utgår från att vi inte kommer att använda några konsulter 
under 2021. 
 
Vi behöver bli bättre på att rekrytera egna familjehem, utreda dem efter evidensbaserade metoder 
enligt rekommendationer från Socialstyrelsen och handleda dem internt inom kommunen. Vi behöver 
också ge bättre och tydligare information till de placerade barnen samt stötta biologiska föräldrar med 
målsättning att barnen skall kunna komma hem. 

Ett aktivt och intensivt arbete för att möjliggöra ökad sysselsättning och därmed motverka risken för 
utanförskap har påbörjats i samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME). 

Vi kommer i hela förvaltningen att arbeta med förvaltningens kompetensförsörjnings strategi och 
sammanställa förslag från arbetsplatsnivå hur vi ska kunna behålla medarbetare samt öka 
möjligheterna att rekrytera nya.  

En lyckad förskole- och skolgång är en av de största skyddsfaktorerna mot ett utanförskap eller en av 
de största framgångsfaktorerna för ett INNANFÖRSKAP. 

Alla i hela familje- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att vi ska upplevas som en 
välkomnande kommun, med engagemang, trygghet och framtidstro. 
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Omsorgsnämnden 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre 
människor, människor med funktionsnedsättning och den kommunala hälso- och sjukvården. 
Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning, politiskt givna uppdrag och kan indelas i 
strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som 
riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
som de behöver. Exempel på individuellt inriktade insatser/rättigheter är en plats på ett särskilt 
boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, personlig 
assistans eller plats på ett gruppboende. Med hänsyn taget till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation skall nämndens verksamhet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers 
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. 
Den medicinska vård som bedrivs ska vara säker och av god kvalitet. 

Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som omfattas av gällande lagstiftning. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra 
berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga mån ges inflytande 
och medbestämmande över insatser som ges.  

 
Årets händelser 

Den absolut största händelsen var pandemin som ”nuddade vid” omsorgen redan i februari månad. Då 
fick vi reda på att en av våra medarbetare satt fast i Wuhan för personen befann sig där när 
covidutbrottet i Kina först uppmärksammades. Efter någon vecka kom medarbetaren hem till Sverige 
och vi bestämde att stänga av medarbetaren med lön under karenstiden för att inte riskera någonting. 
Från mars månad pågick ett intensivt arbete med att förbereda omsorgen på det värsta ifall/när 
pandemin skulle nå Smedjebacken. Svårast under hela våren var att hantera all information som 
flödade in från olika håll och alla direktiv som ständigt ändrades. En stor brist på skyddsmaterial var 
också en av de stora initiala utmaningarna. Samt inte minst, allas vår okunskap hur vi skulle hantera 
situationen som var helt ny och skrämmande. Den breda pandemigrupp som snabbt inrättades från 
centralt ledningshåll var en ovärderlig hjälp under resans gång. Att alla hjälptes åt över förvaltnings- 
och yrkesgränser var också värdefullt. Likaså att politiken var snabb på att ge oss de resurser som 
behövdes i form av mer personal, medel för inköp av utrustning osv. Vi blev snabbt varse den lilla 
kommunens fördel i en kris med korta beslutsvägar och att alla var inställda på att på bästa sätt lösa 
alla problematiska situationer vi hamnade i. Alla nyckelpersoner inom omsorgen har också gjort ett 
storartat arbete för att hålla smittan borta från omsorgens verksamheter. Närvarande chefer har varit en 
av våra framgångsfaktorer. Vi har även haft en fantastisk personal ute i verksamheterna som har jobbat 
och gjort sitt bästa för att hejda smittspridning inom och mellan våra verksamheter.  

En del av omsorgens verksamheter har legat nere en stor del av året pga pandemin, t ex all daglig 
verksamhet och dagliga sysselsättningar. Vår korttidsavdelning Lyktan gjordes i våras snabbt om till 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Omsorgsnämnden 197 380 196 977 403 189 440 190 779 -1 339
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ett Covidkortis som tog hand om personer med covidsmitta som kom från lasaretten. Vanliga 
korttidsplatser startades istället upp i annan lokal. Efter sommaren började vi successivt återgå till det 
normala och först ut var Lyktan som åter blev en vanlig korttidsavdelning för äldre. När året närmade 
sig sitt slut var alla verksamheter igång men vissa i begränsad omfattning och covidanpassade. 

Under vårvintern tog vi snabbt fram ett gediget introduktionspaket för all nyanställd personal som vi 
numera följer för att säkerställa att alla medarbetare får de kunskaper som behövs när de börjar jobba 
inom omsorgen. Mycket fokus är av förekommen anledning på hygienrutiner, skyddsutrustning och 
hur man förebygger smittspridning. 

När året nu är slut kan vi med stolthet se tillbaka på hur vi klarade det första pandemiåret. Vi har haft 
mycket få utbrott av covid-19 bland omsorgens brukare och ingen har avlidit på våra boenden, varken 
inom äldreomsorgen eller inom LSS. Vi har haft minimal smittspridning mellan brukare och mellan 
personal. Vi har inte heller haft några nya smittade brukare sedan våren 2020. För mer läsning om 
pandemin hänvisar vi till Madeleine Greys rapport ”Hantering av covid-19 pandemin”. Hela omsorgen 
har lärt sig oerhört mycket om krisarbete under det gångna året, en upplevelse som både har varit 
påfrestande och otrevlig men även mycket lärorik. 2020 kommer vi inte att glömma i första hand. 

En ny biträdande förvaltningschef tillträdde efter sommaren och därmed blev ledningsfunktionen åter 
fulltalig och mindre sårbar. Även biståndshandläggargruppen har varit fulltalig. Under året har vi även 
lyckats rekrytera nya medarbetare till den utökade rehabgruppen och den är nu fulltalig för första 
gången på flera år. Organisationen har setts över under året och vissa smärre justeringar har gjorts. Vid 
årets början tillträdde en ny enhetschef på hemtjänsten och strax innan årets slut rekryterade vi en ny 
enhetschef samt en biträdande enhetschef till Solgårdens demensboende då de tidigare cheferna 
slutade under hösten. De nya cheferna tillträder i februari 2021.  

Tack vare äldreomsorgslyftet som staten tillskjuter medel till har vi kunnat erbjuda 10 vikarier 
utbildning till undersköterska på betald arbetstid (50% arbete och 50% studier). Utbildningsplatserna 
startades upp i rekordfart i ett samarbete mellan omsorgen i Smedjebacken, Ludvika samt VBU. 
Omsorgen i SMB bidrog med en lärarresurs genom att bevilja en enhetschef tjänstledigt. 

Det förebyggande arbetet som bedrivs av främst anhörigsamordnaren och hälsofrämjaren har varit 
svårt att genomföra under året. P ga alla restriktioner har de ändrat fokus och jobbat mer via telefon, 
brev och med utomhusaktiviteter. De har även periodvis hjälpt till med handlingshjälpen åt äldre samt 
hela året haft telefontid via en stödlinje för att svara på samtal från ensamma och oroliga äldre 
personer. I december tog vi även över anhörigsamordnarrollen från Ludvika som nu på prov köper 
tjänsten (50%) av omsorgen i Smedjebacken. 

Under året har bygget av ett nytt efterlängtat serviceboende enligt LSS tagit fart och planeras stå klart 
för inflytt sommaren 2021. Nytt verksamhetssystem är under införande i hela förvaltningen och det 
stora arbetet har fortlöpt planenligt trots pandemin. En stor utbildningssatsning har pågått hela året 
med att utbilda personalen i arbetssättet IBIC (individens behov i centrum), upprättandet av 
genomförandeplaner samt hur man dokumenterar i det nya verksamhetssystemet. 

Efter att antalet säbo-platser drogs ner hösten 2019 har beläggningsgraden varit hög på alla boenden 
under 2020. Vi har sett en viss avmattning i antalet hemtjänstärenden och det tror vi är en effekt av 
rädsla för covid-19. 

En stor utmaning som alla kommuner berörs av är projektet ”heltid som norm” som drivs av 
Kommunal och SKR. Omsorgsförvaltningen har ett pågående projekt ”Heltid 2.0” som bla har som 
mål att skapa en organisation med fler heltidsanställda och färre timvikarier. Projektet fick stå tillbaka 
under våren men har återstartats med full kraft hösten 2020. En bemanningshandbok med nya 
riktlinjer och rutiner för hur omsorgen ska bemanna och schemalägga ska stå klar till sommaren 
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2021. Resultatet av det stora omtaget ska förhoppningsvis bli bättre arbetsmiljö på sikt samt ökad 
kvalitet och kontinuitet för våra brukare. 

Sjukskrivningstalen har varit höga och mycket varierande under året. Det är inte förvånande då 
Smedjebacken har drabbats av covid i olika omgångar under året. Torts pandemin har inte 
sjukskrivningstalet blivit så högt som befarat, på helåret har det ökat från 9,7% till 10,6%. Inom 
äldreomsorgen är sjukskrivningstalen högst och där har de ökat från 14,6% 2019 till 14,9% 2020. All 
personal har, precis som sig bör, stannat hemma vid minsta lilla symptom vilket har lett till mycket 
upprepad korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsarbetet har gått lite på sparlåga då flertalet sjukskrivningar 
fås förmodas relatera just till riktlinjerna runt covid. 

Inför sommaren övergick vi till att själva tvätta personalens arbetskläder. Från att tidigare ha hyrt 
arbetskläderna och skickat kläderna till tvätt har vi nu köpt in våra egna arbetskläder och tvättar dem i 
egen regi. Dels ute på respektive boende men även i en tvättverksamhet som drivs som en daglig 
sysselsättning i Lyktans gamla lokaler på Allégården. 

Hälso- och sjukvården har under året gjort en genomlysning av arbetsmiljön med hjälp av en extern 
konsult och ett förändringsarbete har påbörjats med målet att få ner personalrörligheten och skapa en 
stabil organisation. 

Vi har tyvärr inte heller 2020 lyckats göra alla våra styrande dokument tillgängliga på kommunens 
intranät SméNET. Detta är ett mödosamt arbete som hittills stött på en del IT-problem i 
genomförandet men det kommer, när det är färdigt, innebära att all personal inom omsorgen på ett 
enkelt sätt får tillgång till vårt kvalitetsledningssystem på intranätet.  

Vi har fortsatt vår resa med att införa ny teknik inom omsorgen för att förbättra arbetsmiljön för vår 
medarbetare, förbättra vardagen för våra brukare samt öka kvaliteten. Under året har det bland annat 
handlat om möjlighet att få nattillsyn via kamera, inköp av fler vendletter som hjälper till att vända 
brukare, uppdatering av vårt nyckelfria system i hemtjänsten och inte minst vårt nya 
verksamhetssystem. 

Måluppfyllelse 

MÅL INDIKATORER MÅLTAL/TREND RESULTAT 
Hållbarhet   2020 
Kommunmål - En kommun för 
alla 
Nämndmål:  
Minska känslan av ensamhet 
 
 

Öppna jämförelsers 
årliga mätning samt 
en riktad enkät till 
äldre 
kommuninnevånare 
vart annat år med 
start 2020. 

Vårt resultat på de 
särskilda boendena 
och i hemtjänsten ska 
förbättras med 20% 
till år 2023i jämförelse 
med år 2019. 
(Känsla av ensamhet 
2019 hemtjänst 14% 
och Säbo 13%) 

13% av hemtjänst-
tagarna besväras 
ofta av ensamhet 
38% av boende på 
säbo besväras ofta 
av ensamhet  
11% i omsorgens 
enkät 2020 känner 
sig ensamma 

Kommunmål - En 
ekokommun i framkant 
Nämndmål: Innan mål 
fastställs inleder vi med att ta 
fram en 
konsekvensbeskrivning av 
omsorgens miljöpåverkan  
 
 
 
 

Kartläggning över 
omsorgens 
miljöpåverkan  

Inventering under 
2020 för att identifiera 
våra mest betydande 
miljöaspekter, därefter 
fastställs lämpligt mål  

(är för tillfället 
framskjutet pga 
pandemin) 
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Utveckling    
Kommunmål - Hög 
sysselsättning 
Nämndmål:  
Minska sjukfrånvaron  
                    
 
 
Attraktiv arbetsgivare 
 
 

 
 
Uppföljning 
kvartalsvis 
 
 
 
Kommunens 
medarbetarenkät 

 
 
Minska sjukfrånvaron 
till maximalt 7,5 % till 
år 2023  
(2019 9,7%) 
 
Öka svarsfrekvensen 
med 100% från 2019 
till 2023.  
(Andel svarande 2019 
ca 34%) 

 
 
10,6% 
 
 
 
Enkät ej genomförd 
under 2020 

Kommunmål - Attraktivt 
boende 
Nämndmål:  
Att personer med 
funktionsnedsättning ska 
kunna bo kvar i 
hemkommunen. 
 

 
 
Differentierade 
boendealternativ 

 
 
Antalet boendeformer 
ska öka med två fram 
till 2023  

 
 
En ny boendeform 
är under 
uppförande, blir klar 
under 2021 

Effektivitet    
Kommunmål - Bra ekonomi 
Nämndmål: 
Budget i balans 
 

Månatliga 
uppföljningar av 
utfallet 

0-resultat och 
behovsanpassad 
budget 
 

2020-12-31 
Resultat + 0,4 mkr 

Kommunmål - Bra 
verksamhet 
Nämndmål:  
Hemtjänsten ska vara bland 
de 100 bästa i landet  
 
Äldreboendena ska vara 
bland de 100 bästa i landet   
 

 
Öka användandet av ny 
teknik  

 
 

 
 

Öppna jämförelsers 
årliga mätning (eller 
Kolada?) 
 
Öppna jämförelsers 
årliga mätning (eller 
Kolada?) 
 
 
Årlig 
sammanställning 
 

Målet ska vara 
uppnått 2023  
(2019 plats 106) 
 
Målet ska vara 
uppnått 2023  
(2019 plats 196) 
 
Minst 2 större 
tekniksatsningar och 
4 ”prova på ny teknik” 
aktiviteter per år fram 
till 2023 
 
 

97% är nöjda 2020  
Plats klart i feb 
 
88% är nöjda 2020 
Plats klart i feb 
 
Uppgradering av 
verksamhetssystem 
(3/6 moduler 
införda 2020). 
Uppgradering av 
nyckelsystem i 
hemtjänst. 
Personliga mobiler i 
hemtjänsten. 
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Ekonomisk analys 
 
Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 402 tkr. 

Förvaltningsövergripande verksamheten redovisar ett överskott på 227 tkr. Administrationen visar ett 
underskott på – 197 tkr som beror på personalärenden. Bemanning och poolverksamhet visar ett 
underskott på – 136 tkr vilket orsakas av att det inte finns full budgetteckning för personalkostnaderna. 
Omsorgsresor, färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänst visar ett överskott på 501 tkr i förhållande till 
budget. Samt att kostnaderna för föreningsbidrag, nämndverksamhet och data är 60 tkr lägre än 
budgeterat. 

LSS och kommunpsykiatri: Redovisar ett underskott på – 1 786 tkr. Gruppbostäderna visar i stort sett 
ett nollresultat + 2 tkr. Daglig verksamhet visar ett totalt överskott på 770 tkr, kostnaden för 
omsorgsresor inom LSS är lägre än budgeterat samt att intäkterna är högre än budgeterat.  

Kostnaden för placeringar inom LSS visar ett underskott på – 1 578 tkr, underskottet orsakas av att det 
under året varit flera placeringar både inom korttidsvistelse, elevhemsboende och övriga kategorier av 
boenden än budgeterat, kostnaden för kontaktpersoner/ledsagare visar ett överskott på 202 tkr. 
Personlig assistans redovisar ett underskott på - 1 262 tkr. Kostnaden för placeringar inom psykiatri 
visar ett underskott på - 411 tkr. Verksamheterna inom övrig psykiatri visar ett överskott på 229 tkr, 
det beror främst på lägre kostnader för löner och bilar än budgeterat. Administrationen visar ett 
överskott på 262 tkr, det beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat. 

Äldreomsorgen: Redovisar ett överskott på 2 080 tkr. Hemtjänsten visar ett överskott på 1 870 tkr. 
Våra särskilda boenden visar tillsammans ett överskott på 719 tkr inkl kost. Alla boenden har 
underskott för personalkostnader men även betydligt större intäkter än budgeterat. Korttidsboendet 
visar ett underskott på – 245 tkr som främst beror på höga personalkostnader under den tid boendet 
användes till Covid-kortis. Kostnaden för köpta platser utanför kommunen är 474 tkr lägre än 
budgeterat. Administration visar ett underskott på - 780 tkr, underskottet beror på utrangering av 
inventarier som har bytts ut men inte skrivits av fullt ut och inköp av förbrukningsinventarier. 
Kostnaden för data och övrigt redovisar ett överskott på 42 tkr, överskottet orsakas främst av lägre 
kostnader än budgeterat för datakostnader. Vi har haft ett statsbidrag som täckt en del av kostnaderna. 

Statsbidrag för att motverka ensamhet och öka kvalitén och omsorgen av demenssjuka (809 tkr) har 
främst använts till förebyggande hälsofrämjande arbete och demensvårdsutvecklare. 

Statsbidrag äldreomsorgslyftet (591 tkr) har använts till att påbörja utbildning till undersköterskor för 
10 personer. 

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på – 119 tkr. Underskottet beror främst på högre 
kostnader än budgeterat för hjälpmedel.  

 
Framtiden 
Antalet äldre i kommunen ökar årligen fram till 2028. Det är framförallt de äldre över 80 år som 
kommer att öka kraftigt i antal fram till dess. Mellan år 2014 och 2024 uppskattas innevånare som har 
passerat 80 år bli 35 % fler i kommunen. Det medför att det kvantitativa behovet av vård och omsorg 
kommer att öka. Ökningen kommer att påverka både det ordinära och det särskilda boendet samt den 
kommunala hälso- och sjukvården. Det kommer att finnas ett ökande behov av olika former av boende 
i kommunen med boendemiljöer som är estetiskt och kreativt utformade och som ger närhet till natur 
och kultur och med möjlighet till utevistelse samt närhet till service. Detta är viktiga aspekter ur ett 
hälsofrämjande perspektiv och för att individen ska klara sig på egen hand så länge som möjligt. I de 
äldsta åldersgrupperna är behovet av vård och omsorg som störst. Antalet demenssjuka ökar med 
stigande ålder. Vi ser därför också framför oss ett växande behov av demensvårdsplatser, eller mer 
möjligheter till demensvård i hemmet, och fortsatt behov av växelvårdsplatser för att avlasta anhöriga. 
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För att klara våra utmaningar med växande målgrupper behöver vi tänka i nya banor. Att använda (ny) 
teknik i allt större utsträckning blir avgörande och att kunna avsätta tid och resurser till 
omvärldsbevakning och för införsel av ny teknik kommer att vara mycket viktigt. Utvecklingen går 
oerhört fort på detta område och nya lösningar på gamla problem presenteras nu i en strid ström. Vi 
kommer att behöva samarbeta allt tätare med andra aktörer som t ex sjukvården i länet. Vi behöver 
också fortsätta lägga resurser på det förebyggande arbetet, att gynna det friska hos våra 
kommuninnevånare gynnar i förlängningen alla parter. Det kan också komma att finnas behov av att 
inom några år bygga ut kommunens nya demensboende Solgården med ytterligare två avdelningar.  
 
Fler unga personer söker LSS-insatser. De har andra funktionsnedsättningar, ofta med en mer komplex 
problembild, och andra önskemål än våra äldre brukare inom LSS. Vi ser att behovet av insatser blir 
alltmer komplext vilket ställer krav på nya lösningar. Det finns starka önskemål att kommunerna ska 
göra mer för denna målgrupp. Det kan handla om generösare bedömningsgrunder, fler insatser och 
mer meningsfull vardag samt en möjlighet att delta i samhället via ökad tillgänglighet osv. Nuvarande 
insatser är inte fullt ut anpassade till de nya målgruppernas behov. Inom funktionshinderområdet 
nationellt har det skett en ganska omfattande kunskapsförnyelse. Våra verksamheter har behov av att 
utvecklas i takt med den nya kunskapen och det moderna synsättet på målgruppen som mer aktiva i 
sina egna liv. Detta innebär också behov av kompetensutveckling hos vår personal och nyrekrytering 
av personal med högre kompetens. 
 
Innehållet i vård, stöd och omsorg blir mera mångsidigt med en komplex levnads- och sjukdomsbild 
hos varje vårdtagare. Insatserna blir successivt allt mer kvalificerade. Kraven och förväntningarna från 
såväl myndigheter och medborgarna kring innehåll och kvalité i vård och omsorg kommer att fortsätta 
öka, liksom att förväntningarna på delaktighet, inflytande och självbestämmande ökar.  
 
Det statliga äldreomsorgslyftet fortsätter även 2021 och 2022 och planen är att under 2021 påbörja 
utbildning av redan tillsvidareanställd personal som saknar utbildning till undersköterskor samt att 
vidareutbilda all befintlig personal inom olika områden. 
 
Vi arbetar vidare med att utveckla våra interna arbetsprocesser och fortsätter hela 2021 med att införa 
det nya verksamhetssystemet och planeringsverktyg, ett arbete som kräver stora insatser och en stor 
utbildningssatsning för all personal. Detta arbete syns inte så mycket utåt men leder förhoppningsvis 
till ökad kvalitet, effektivare arbetssätt och minskad administrativ börda på sikt.  
 
Vi fortsätter vårt stora arbete i heltidsprojektet och hoppas komma in i införandefasen efter sommaren 
2021. Att färdigställa bemanningshandboken och se över hur vi bemannar och när vi bemannar är 
centralt, likaså att förankra förändringsarbetet bland alla omsorgens medarbetare. En ökad 
bemanningstäthet och en viss överbemanning för att minska behovet av vikarier står högt på 
önskelistan.  
 
Omsorgens alla verksamhetsgrenar står som synes inför stora utmaningar och vi behöver kontinuerligt 
fortsätta utveckla verksamheterna.  
 
Även på personalsidan ser vi stora utmaningar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent 
arbetskraft ökar. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och en bra 
arbetsmiljö till alla anställda samt inte minst till medarbetare med nyckelfunktioner. Vi ser att 
löneökningstakten på omsorgsförvaltningen inte håller sig inom ramökningen då ny personal 
rekryteras.  
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Överförmyndarnämnden/Överförmyndare i samverkan 
 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndare i samverkan Falun Borlängeregionen är en samverkan mellan sex kommuner Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika Smedjebacken, Säter.  

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att utöva 
tillsyn över kommunens förmyndare, gode män och förvaltare. Normalt har gode män, förvaltare och 
särskilt förordnade förmyndare tre uppgifter att ta hand om för sina huvudmän nämligen att;  

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)   

2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)   

3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)   

Överförmyndarens uppdrag är att genom tillsyn, råd och stöd vara en garant för att ställföreträdarna 
utför sina uppgifter på ett oklanderligt sätt. Det ingår även i överförmyndarens uppdrag att rekrytera 
och utbilda ställföreträdare. 

Årets händelser 

Personalförändring under 2020. Verksamheten har under året haft mer personalomsättning än tidigare 
år nämndsekreterare, jurist, samt två handläggare har slutat. Rekrytering av nämndsekreterare och en 
rekryteringhandläggare har gjorts. Då verksamheten gick in i en ny organisation 1 oktober och det i 
den nya organisationen råder övertalighet har ingen rekrytering av jurist och handläggare skett under 
hösten 2020 och personalstyrkan är ej fulltalig. 
 
Rekrytering ställföreträdare. Då verksamheten har under längre tid haft utmaningar vid rekrytering av 
nya ställföreträdare och handläggningstiden är lång har verksamheten fått prioritera och lagt resurser 
på detta område. Under 2020 har omtag och omformulering av målsättning och strategi skett och 
rekrytering av en handläggare med fokus initialt enbart på rekrytering och utbildning av 
ställföreträdare blev klart. Handläggaren har lyckats skapa förtroende och nått ut till invånarna i 
medlemskommunerna och innan 2020 var slut såg verksamheten en ökad mängd intresseanmälningar 
för att bli ställföreträdare. 
 
Ekonomisk analys 

Överskottet för Överfyndare i samverkan på 828 tkr har fördelats på de sex kommunerna i enlighet 
med den fördelningsnyckel som beslutats i samverkansavtalet. För Smedjebackens del innebar det en 
återbetalning på 52 tkr.  Smedjebackens kommun betalade totalt 451tkr till Överfyndare i samverkan 
för 2020. 
 

 

 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Överförmyndarnämnden 1 195 798 397 1 170 1 042 128
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Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund mellan medlemskommunerna 
Ludvika och Smedjebacken. Kommunalförbundet, VBU, leds av en förbundsdirektion som består av 
nio ledamöter, varav fem från Ludvika och fyra från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid 
skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag i 
proportion till hur eleverna från respektive kommun väljer program och utbildning. 

Årets händelser 

Större delar av 2020 har präglats av hantering av pågående pandemi. Verksamheten har under perioder 
pendlat mellan traditionell undervisning på skolan till fjärr- och distansundervisning fullt ut. Vid varje 
omställning har framförhållningen varit minimal och medarbetarna har efter bästa förmåga ställt om 
för att möta eleverna i ett lärande fast på ett annat sätt. 

Det finns en utbildningsskuld till eleverna som vi ska försöka kompensera under våren 2021 med 
fokus på årskurs tre elever, eftersom deras examen är till sommaren. Respektive enhet analyserar vad 
eleverna ska kompenseras med under våren. Det kan röra sig om praktiska moment, speciella 
laborationer eller andra utbildningsmoment som ska erbjudas eleverna, så eleven får den utbildning 
som eleven har rätt till och läraren får ett rättssäkert bedömningsunderlag, så betygssättningen blir 
korrekt. Dessa insatser som startade 2020 kommer att fortsätta 2021 och kommer att vara 
kostnadsdrivande eftersom det är extra tid utanför ordinarie schema både för eleven och läraren. 

När vi analyserar betygen från avgångsklasserna 2020 ser vi ingen nämnvärd skillnad i betygsnivå 
eller genomströmning jämfört med de senaste åren. Tydligt är att vissa elever ökade sin närvaro på 
lektioner, sin produktivitet och sin interaktion med lärare under tiden för digital undervisning. För 
andra var omställningen till ett hemmalärande en stor utmaning då förutsättningarna för en bra 
studiemiljö ser väldigt olika ut för våra ungdomar. En av lärdomarna som vi behöver utreda är hur vi i 
framtiden möter ungdomar som uppenbart mår bättre och presterar bättre i ett digitalt lärande. För 
VBU är det en pedagogisk utvecklingsfråga, inte en teknisk digital fråga; hur utvecklar vi pedagogiken 
så vi möter flera elevers behov? 

Ekonomisk analys 

Pandemin har påverkat verksamheten under året, såväl i det dagliga arbetet som ekonomiskt. Behovet 
av utrustning och programlicenser för att klara distansundervisningen samt åtgärder i lokaler för att 
förhindra smittspridning innebar extra kostnader som inte var budgeterade. Det fanns också effekter i 
motsatt riktning, främst lägre kostnader för skolmat då färre portioner tillagades, men också minskad 
åtgång av förbrukningsmaterial inom de yrkesförberedande utbildningarna. Identifierade direkta extra 
kostnader på grund av pandemin uppgår till 0,7 mkr men sammantaget bedöms de direkta effekterna 
av pandemin inte ha haft en negativ ekonomisk påverkan under året. 

 

 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

VBU 58 325 55 575 2 750 56 900 55 639 1 261
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Kulturskolan 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Västerbergslagens Kulturskola, är en gemensam kulturskola för Ludvika och Smedjabeckens kommun 
sedan 2001. Verksamheten, som sedan 2019 ligger under VBU, leds av direktionen och 
Kulturskoleutskottet. Förvaltningsansvaret ligger på förbundsschefen på VBU.  

Kulturskolans ämnen musik, dans, teater och digitalt skapande ger eleven möjligheter att utveckla 
olika kulturella uttrycksformer. Genom undervisningen stärks elevernas självkänsla och de får en vana 
att stå på scen och vänja sig vid publikkontakten. Därför är Kulturskolans utåtriktade verksamhet med 
konserter och föreställningar en viktig del av arbetet med elever. 

Årets händelser 

2020 har varit ett mycket annorlunda år för Kulturskolan som brukar innehålla ett stort antal konserter 
och föreställningar, men som för oss alla blivit präglat av pandemin. Vi fick helt enkelt ställa om en 
hel del undervisning och alla utåtriktade aktiviteter till digital form. 

Vi har gjort många musikvideos men även studioinspelningar med både stora och mindre grupper av 
elever. Värt att nämna är att vi bidrog med musikvideos under nationaldagen både lokalt och regionalt. 

Ett stort mål vi brukar ha är våra skolföreställningar som vi under hösten 2020 filmade och kommer att 
skicka ut till alla åk 2 och 3 för att på detta sätt kunna ta del av vår verksamhet. 

Till julen spelade vi in ett 20 tal musikstycken och filmer som vi skickade ut till samtliga 
äldreboenden då vi inte kunde spela för våra äldre som vi normalt gör. 

 

Ekonomisk analys 

Årets resultat är ett överskott mot budget. Intäkter, utöver medlemsbidrag, blev lägre än budgeterat 
och avvikelsen beror i huvudsak på att entréavgifter uteblev helt på grund av pandemin som satte 
stopp för att  genomföra föreställningar och arrangemang.  

Pandemin påverkade även kostnaderna för verksamheten under året på flera områden. Kurser och 
konferenser ställdes in eller genomfördes på distans och planerade arrangemang ställdes in eller 
genomfördes digitalt till lägre kostnader än vad som budgeterats.  

Årets överskott bedöms till stora delar bero på pandemins effekter på verksamheten i och med de 
begränsningar som infördes och delvis av vakanta tjänster delar av året. 

 
 

 

 
 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Kulturskolan 3 025 3 093 -68 2 950 3 411 -461
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Revisionen 
 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Revisorernas uppdrag definieras i kommunallagens 12 kapitel, det av fullmäktige fastställda 
revisionsreglementet samt God revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Den kommunala verksamhetens mål, inriktning och omfattning fastställs årligen av 
kommunfullmäktige i budgeten. Därutöver finns ett stort antal lagar och förordningar som reglerar de 
kommunala verksamheterna. Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet i kommunen 
för att försäkra oss om att nämnderna och styrelsen på ett korrekt och aktivt sätt styr, följer upp och 
kontrollerar verksamheten i enlighet med fullmäktiges budget och lagstiftningen. För att få underlag 
till vårt ställningstagande till fullmäktige genomför vi årligen ett antal specifika granskningsprojekt. 
Det handlar dels om verksamhetsrevision dels om finansiell revision för att säkerställa att 
räkenskaperna är rättvisande. Vidare är delar av revisionsgruppen även lekmannarevisorer i 
kommunens bolag. Revisionens granskningsverksamhet syftar mot att ge impulser till förbättringar 
och förändringar. Revisionen träffar regelbundet företrädare för nämnder, förvaltningar och de 
kommunala bolagen för att diskutera aktuella frågeställningar.  
 
Årets händelser 
 
Under året har revisionen följt kommunens verksamhet genom att läsa protokoll och man har träffat 
företrädare för nämnder och förvaltningar. Sedan mars 2020 har revisionsmötena genomförts digitalt 
via videolänk eller telefon med anledning av den rådande pandemin. Under 2020 har revisionen 
förutom granskning av delårsrapport och årsredovisning särskilt granskat: sjukfrånvaro och 
rehabilitering samt ekonomistyrning inom familje-och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Ekonomisk analys 
 
Kommunrevisionen har under 2020 haft ett anslag på 890 tkr. Arbetet har utförts i stort enligt plan och 
revisionen redovisar ett överskott om 138 tkr. På grund av pandemin har få utbildningsinsatser kunnat 
genomföras. 
 
Framtiden 
 
Som revisorer är man i första hand kommunfullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den 
demokratiska kontrollen av nämnderna och styrelsens verkställighet av kommunfullmäktiges 
fastställda målsättningar. Lagstiftaren har fortlöpande stärkt revisionens roll i den kommunala 
organisationen. Det ställer krav på oss som revisorer. Vi ser det därför som mycket viktigt att genom 
utbildning ständigt utveckla våra kunskaper inom revisionen. En aktiv och kunnig revision är en viktig 
del i kommunens utveckling.  
 

 
 

Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Revisionen 890 755 135 950 893 57
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Ord och begreppsförklaringar 
Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt: 

 

 

 

Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda att innehas under flera år till exempel fastigheter, 
anläggningar, inventarier, aktier och långfristiga fordringar. 

Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte till fullo är helt känd, 
till exempel avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. 

Driftredovisning: Beskriver kostnader och intäkter för löpande verksamheter samt skillnaden mellan 
budgeterade och verkliga kostnader. 

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga 
kommunens nettoförmögenhet. 

Investeringsredovisningen visar kommunens investeringar i till exempel fastigheter och inventarier 
samt skillnaden mellan budgeterade och verkliga investeringar. 

Kapitalkostnader: Kostnader för förbrukning av tillgångar. Består av avskrivning och intern ränta. 

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år.  

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång. 

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anläggningstillgång, till exempel kontanter, medel 
på bankkonto och statsbidragsfordringar.  

 

DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING

   Verksamhetens intäkter    Bruttoinvesteringar
-  Verksamhetens kostnade -  Investeringsbidrag
= Verksamhetens nettokostnad = Nettoinvesteringar

RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

   Intäkter    Inbetalningar
-  Kostnader -  Utbetalningar
= Årets resultat = Förändring av kassa och bank

Avsättningar
Skulder

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital
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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för år 2020 samt beslut om 
ansvarsfrihet 

Förslag till beslut 

1. Revisionsberättelsen för år 2020 tas emot och läggs till handlingarna.  

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt, gemensamma 

servicenämnden, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

läkemedel, Språktolknämnden i Dalarna, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 

Nämnden för överförmyndare i samverkan, Direktionen för VBU och de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.       

Ärendebeskrivning 

Revisionsberättelse 

Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet 

som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga 

från PwC som biträder revisorerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Ansvarsprövning 

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ gällande föregående års verksamhet.  

Enligt 5 kap. 48 § punkt två i kommunallagen (2017:725), får en ledamot 

eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 

beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.  

En notering till protokollet läggs till att respektive ledamot inte deltar i 

beslutet med avseende på det eller de organ ledamoten är vald till.      

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 med bilagor, inkommen 2020-04-09     
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Revisorerna i Smedjebackens kommun  2021-04-09 

      

   Till 

   Fullmäktige i Smedjebackens kommun 

   organisationsnummer 212000-2205 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 

lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 

återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 

”Revisorernas redogörelse för år 2020”.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen, familje-och utbildningsnämnden och den 

gemensamma servicenämnden har bedrivit verksamheten på ett inte helt 

ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen saknar tydliga 

måttsatta mål för samtliga verksamheter och inte helt har säkerställt en 

ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Bristen på 

tydliga måttsatta mål har påpekats de två senaste åren. Familje- och 

utbildningsnämnden har målsatta mål men når enbart knappt hälften av målen. 

Bedömningen för den gemensamma servicenämnden baseras på att de inte 

fastställt mål för sin verksamhet och har därmed ingen uppföljning av mål.  

Vi bedömer att övriga nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

sätt. 

Vi bedömer att kulturnämnden inte bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga nämnder har bedrivit verksamheten 

i allt väsentligt på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  
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Vi bedömer att kulturnämndens och den gemensamma servicenämndens interna 

kontroll inte har varit helt tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och övriga nämnders interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med 

fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vi noterar att styrelsen lämnar en 

sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende 

god ekonomisk hushållning för år 2020.  

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

 

Smedjebackens kommun 2021-04-09 

 

 

Sten Blomkvist  Andreas Boström * 

 

 

Leif Nilsson          Krister Torssell           Hans-Ove Jespersen 

 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna 

Revisorernas redogörelse (bilaga 1) 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning - Översiktlig granskning av styrelsens och 

nämndernas ansvarsutövande (bilaga 2) 

Revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering (bilaga 3) 

Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning inom familje-och utbildningsnämndens 

ansvarsområde (bilaga 4) 

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport (bilaga 5) 

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning (bilaga 6) 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bärkehus AB och Koncernen Smedjebacken 

Energi AB  (bilaga 7-9) 

 

 

 

*Andreas Boström har valts till revisor från och med 1 januari 2021. Andreas deltagande i 

granskningsinsatserna har därför varit mycket begränsade i tid.  



Revisorerna 

i Smedjebackens kommun 2021-04-09    Bilaga 1 

  

 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och 

god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och 

därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i 

nämnderna är tillräcklig. 

I denna bilaga vill vi kortfattat redovisa vårt samlade revisionsarbete under 2020.  

Under året har revisorernas sammanträde mestadels hållits digitalt pga. Covid 19. Sedan mars 

har mötena skett genom videolänk och telefon.  

Vi samverkar med kommunrevisorerna i länets kommuner och revisorerna i Landstinget Dalarna 

på olika sätt. Både kring utbildningar, ordförandeträffar samt kring gemensamma nämnder. 

Under året har revisorerna deltagit i en gemensam utbildning med revisorerna i Ludvika gällande 

revision i samverkansorgan. På grund av pågående pandemi har dock samverkan under 2020 

varit sparsam. 

Vi har samarbete med revisorerna i Ludvika genom granskningen av kommunalförbundet 

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU samt den gemensamma servicenämnden. Vidare 

samverkar Smedjebackens kommun med ett antal kommuner i Överförmyndare i samverkan, den 

gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria läkemedel, Språktolksnämnden i 

Dalarna,  Västmanland- Dalarna lönenämnd, FINSAM samt den gemensamma 

hjälpmedelsnämnden i Dalarna. 

 

En väsentlig del av revisionsarbetet är de träffar och diskussioner vi löpande har fört med 

förtroendevalda och förvaltningen. Dessa träffar ger oss viktiga kunskaper och håller oss 

informerade om kommunens verksamheter.  

Vi har genom de utsedda lekmannarevisorerna följt utvecklingen i de kommunala bolagen.  

Revisorernas granskningsarbete genomförs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Den 

lagstadgade revisionen har omfattat granskning av årsredovisning och delårsbokslut per den 31 

augusti 2020. Denna granskning syftar till att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och och 

om den kontroll som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan 

om tillförlitlighet i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. 



Revisorerna har därutöver att granska om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt. Detta gör vi genom grundläggande granskning och fördjupade 

revisionsgranskningar. 

Grundläggande granskning - Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas 

ansvarsutövande 

Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en 

ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern 

kontroll.  

Granskningen påvisade att:  

• Kommunstyrelsen och familje-och utbildningsnämnden har bedrivit verksamheten på ett 

inte helt ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen saknar 

tydliga måttsatta mål för samtliga verksamheter. Familje- och utbildningsnämnden har 

måttsatta mål men når enbart knappt hälften av målen. Kulturnämnden och 

omsorgsnämnden har bedrivit verksamheten på ett inte tillfredsställande sätt. 

Bedömningen baseras på att kulturnämnden saknar mål som är mätbara och 

omsorgsnämnden saknar delmål för 2020. Miljö- och byggnadsnämnden har bedrivit 

verksamheten i allt väsentligt ändamålsenligt. 

• Kulturnämnden har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt inte 

tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen och övriga nämnder bedöms ha bedrivit 

verksamheten i allt väsentligt på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.  

• Den interna kontrollen bedöms hos kulturnämnden som inte helt tillräcklig medan den 

hos övriga nämnder och styrelsen bedöms som tillräcklig. 

 

Under året har följande fördjupade revisionsgranskningar genomförts: 

Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering 

Syftet med granskningen var att pröva och bedöma om styrelsen, omsorgsnämnden och familje- 

och utbildningsnämnden bedriver arbetet med att minska sjukfrånvaron på ett ändamålsenligt 

och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning framgick att den sammanfattande bedömningen var att styrelsen 

och granskade nämnder bedriver ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 

arbete med att minska sjukfrånvaron i kommunen. Den interna kontrollen bedöms inte vara helt 

tillräcklig. 

I granskningen lämnades nedanstående rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen behöver, i sin samordnande roll, säkerställa att det finns 

förutsättningar för nämnderna och verksamheterna att ta del av aktuell och tillförlitlig 

statistik avseende verksamheternas sjukfrånvaro. 

• Kommunstyrelsen och nämnderna behöver utveckla analys och utvärdering av 

genomförda insatser och dess effekter. 



 

Granskning av ekonomistyrning inom familje- och utbildningsnämndens ansvarsområde 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

mål och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om familje- och utbildningsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. 

Granskningen syftade även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena 

är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen inte 

helt har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. 

Vidare är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i all väsentlighet har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll i mål- och budgetprocessen inom familje- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att familje- och 

utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den 

verksamhet den ansvarar för. Vidare är den sammanfattande bedömningen att familje- och 

utbildningsnämnden i all väsentlighet har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

ekonomistyrningen inom familje- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

 

I granskningen lämnades nedanstående rekommendationer: 

• Då det tillfälliga tilläggsanslaget som beslutats för åren 2020–2022 minskar årligen under 

perioden är det väsentligt att nämnden fortsätter sitt arbete med att besluta om åtgärder 

under kommande år för att nå en ekonomi i balans.  

• Införa en rutin där beslutade åtgärder och åtgärdsplaner dokumenteras och löpande 

uppdateras med uppgift om när åtgärderna är genomförda samt såväl förväntade och 

faktiska ekonomiska effekter. En sådan dokumentation kan underlätta nämndens 

uppföljning av att beslutade åtgärder har vidtagits och vad de har givit för effekter. Om 

vidtagna åtgärder inte ger den effekt som var förväntat kan dokumentationen utgöra 

underlag för nämnden att fatta beslut om ytterligare åtgärder.  

• Kommunstyrelsen och nämnderna behöver utveckla analys och utvärdering av 

genomförda insatser och dess effekter. 

 

Granskning av delårsrapport 2020 

Syftet med den översiktliga granskningen var att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige 

fastställt.  

Genomförd granskning påvisar att balanskravet förväntades uppfyllas för år 2020. Granskningen 

påvisar att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 



redovisningssed i övrigt. Vidare bedömdes att det prognosticerade resultatet delvis var förenligt 

med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Vidare bedömdes, utifrån 

delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis var förenligt 

med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2020.  

 

Granskning av årsredovisning 2020 

Syftet med granskningen var att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

 

Vi bedömer att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen. Avvikelse mot lag och god sed sker bland annat 

avseende gemensam förvaltningsberättelse för den samlade verksamheten och utvärdering av 

kommunens förväntade framtida utveckling.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

Årsredovisningen innehåller en redovisning mål och utfall för en god ekonomisk hushållning. 

Det ekonomiska målet bedöms delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens resultat är delvis 

förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser avseende avsättning till 

pension samt avvikelserna mot god redovisningssed avseende tilläggsupplysningarna anses inte 

vara väsentliga.  

 

Smedjebacken den 9 april 2021 

 

 

 

Sten Blomkvist   Andreas Boström * 

 

 

Leif Nilsson           Krister Torssell  Hans-Ove Jespersen  

 

• Andreas Boström har valts till revisor från och med 1 januari 2021. Andreas deltagande i 

granskningsinsatserna har därför varit mycket begränsade i tid.  



























 
Revisorerna 
i Smedjebackens kommun 

      
       
      Kommunstyrelsen 
        
      Kommunfullmäktige (för kännedom) 
           
       
        

Granskning av årsredovisning 2020 
 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat årsredovisning 2020. Syftet med 
granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat.  

Vår granskning visar att några av tidigare års påpekade brister avseende exempelvis bristen på tydliga 
målvärden kvarstår. Granskningen visar även att avvikelser mot lag och god sed sker bland annat gällande 
gemensam förvaltningsberättelse för den samlade verksamheten och utvärdering av kommunens förväntade 
framtida utveckling.  

Vid granskningen gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagd rapport. Vi rekommenderar att 
styrelsen säkerställer att åtgärder vidtas för att dessa brister inte ska finnas med i kommande årsredovisning 
2021.  

Skriftligt svar önskas avseende vilka åtgärder som kommer att vidtas för att årsredovisning 2021 på ett bättre 
sätt ska följa rekommendationer och lag, vänligen senast 2021-08-15. 

 

Smedjebacken 2021-04-09 

 

___________________        

Sten Blomkvist     

Ordförande       



 

Revisionsrapport 

 

Granskning av  

Å   årsredovisning 2020 

             Smedjebackens kommun 

               Projektledare Johan Tingström 

               Projektmedarbetare Elisabeth Husdal och Mathias Cederroos 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

 

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 
 
 

Delvis Uppfyllt 
Avvikelse mot lag och god sed 
sker avseende avsaknad av 
specifika huvudrubriker samt 
gemensam förvaltningsberättelse 
och framtida förväntad utveckling.  

Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2020. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
Verksamhetsmål 

Delvis Uppfyllt  
Två av tre indikatorer till 
målområdet ”Bra ekonomi” 
uppfylls helt och ett uppfylls inte.    

Verksamhetsmålen uppfylls helt, 
delvis och för ett av målen inte 
alls. 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
Räkenskaperna redovisas i allt 
väsentligt rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 
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● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 

 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-04-06 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller delvis kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendationer.   

Kommunen redovisar inte information under rekommenderade huvudrubriker enligt 

LKBR och RKR.  

Förvaltningsberättelsen saknar information om kommunens förväntade framtida 

utveckling.  Förvaltningsberättelsen skulle kunna göras tydligare för kommunen på ett 

övergripande plan med koppling och hänvisning till den förväntade utvecklingen inom de 

olika nämnderna. Kopplingen bör göras tydligare till hur den framtida utvecklingen 

kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Redovisningen har förbättrats mot föregående år i enlighet med vår lämnade 

rekommendation och innehåller en kort beskrivning av de största avvikelserna samt 

hänvisning till nämndernas separata redovisning av utfall och avvikelse.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall 

samt verksamhetens finansiering. Avvikelse mot lag och god sed sker bland annat 

avseende gemensam förvaltningsberättelse för den samlade verksamheten och 

utvärdering av kommunens förväntade framtida utveckling.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

Årsredovisningen innehåller ett avsnitt av mål och utfall för en god ekonomisk 

hushållning. Tre indikatorer under målområdet ”Bra ekonomi” kopplas till god ekonomisk 

hushållning: 

Mål Måltal Måluppfyllelse 

Bra ekonomi Årets resultat i förhållande till 
summa skatteintäkter och 
utjämning i resultaträkningen 
(minst 3 %) 
 
Andel av årets 
nettoinvesteringar som täcks 
av årets resultat samt årets 
avskrivningar (andel 100%) 
 
Total sjukfrånvaro av 
sammanlagd arbetstid 
(sjukfrånvaron ska minska 
jämfört med föregående år) 

Målet är uppfyllt för 2020 
 
 
 
 
Målet är uppfyllt för 2020 
 
 
 
 
Trenden under året är ökad 
sjukfrånvaro delvis relaterade 
till Corona pandemin.  

 

Mål för verksamheten 

Årsredovisningen innehåller en utvärdering av kommunens mål och måluppfyllelse av 

de prioriterade målen som kommunfullmäktige satt upp. Det finns totalt sex mål som 

utvärderas. Kommunstyrelsens analys av målen åskådliggörs med trafikljus där tre mål 

anses vara uppfyllda, två mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt.  

● En kommun för alla     

● Ekokommun i framkant 

● Hög sysselsättning 

● Attraktivt boende 

● Bra ekonomi 

● Bra verksamhet 

 

Kommunen har i år lagt till måltal för uppsatta indikatorer för de olika målen. Måltal finns 

för samtliga indikatorer utom en ”Andel företagare av förvärvsarbetande”.  

Måltalen beskrivs och det finns en uppföljning av tidigare årsutfall.  
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Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2020.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Balans och resultaträkning 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande avvikelser mot LKBR och 

god sed noterats:  

● Avsättning till pension för politiker är för lågt redovisad med 1 203 tkr. Avvikelsen har 

uppstått efter att avsättningen som tidigare har varit en uppskattad summa numera 

redovisas för specifika personer.  

 

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 1 203 tkr. Avvikelserna bedöms som ej väsentliga 

och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning. Avvikelsen blir densamma i 

de sammanställda räkenskaperna.  

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas inte i tillräcklig omfattning som 

not i årsredovisningen.  

Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 

● Upplysningar lämnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet 

med RKR 13.2 Bland annat lämnas inte upplysning om vilka kriterier som 

använts om leasingavtal hänförts till operationella avtal enbart med hänsyn till 

avtalets värde.  

● Vidare saknas uppgifter för operationella och finansiella avtal avseende framtida 

minimileaseavgifter.  

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och noter.  



 
 

8 

 

 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Avvikelsen avseende avsättning till pension samt avvikelserna mot god redovisningssed 

med hänsyn till tilläggsupplysningar anses inte vara väsentliga.  
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 
 
 

Delvis Uppfyllt 
Avvikelse mot lag och god sker 
avseende avsaknad av specifika 
huvudrubriker samt gemensam 
förvaltningsberättelse och 
framtida förväntad utveckling.  

Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2020. 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
Verksamhetsmål 

Delvis Uppfyllt  
Två av tre indikatorer till 
målområdet ”Bra ekonomi” 
uppfylls helt och ett uppfylls inte.    

Verksamhetsmålen uppfylls helt, 
delvis och för ett av målen inte 
alls. 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
Räkenskaperna redovisas i allt 
väsentligt rättvisande.  
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

● Se över huvudrubriker i årsredovisningen och kommentera kommunens framtida 

utveckling, exempelvis i en gemensam förvaltningsberättelse. 

● Förtydliga mål för kommunen med mätbara indikatorer samt fastställa vilka mål som är 

övergripande för ekonomisk hushållning.  

 

 

 

 

 

2021-04-09 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Johan Tingström  
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
för finansiell revision 

 Marie Lindblad 
Uppdragsledare 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Smedjebackens kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  
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§ 54 Dnr 2021/00107  

Revidering borgensramar 2021 kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  

385 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Barken Vatten & Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 215 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 80 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta borgensåtagandet avseende 

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.   

Ärendebeskrivning 

Bärkehus AB har inkommit med en tjänsteskrivelse om utökad borgensram. 

I och med denna utökning blir borgensramarna följande: 

Bärkehus AB   385 000 000 kr 

Barken Vatten & Återvinning AB 215 000 000 kr 

Smedjebackens Energi AB (koncern)   80 000 000 kr 

Styrelsen för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB har 

beslutat att återbetala det lån som finns på 20 mkr samt att lämna tillbaka  

den borgen som kommunfullmäktige beslutat om.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 25   
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§ 64 Dnr 2020/00601  

Motion (C) handlingsplan för suicidprevention 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalls.   

Ärendebeskrivning 

Linus Karlén (C) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om att 

Smedjebackens kommun upprättar en handlingsplan för suicidprevention.   

Folkhälsogruppen ställer sig bakom motionärens förslag och anser att en 

handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. För att arbeta brett i 

kommunen med handlingsplanen är det viktigt att det bildas en arbetsgrupp 

som förslagsvis leds av trygghetschefen. I arbetsgruppen bör det finnas 

representanter med från bland annat polisen, räddningstjänsten, omsorgen, 

socialtjänsten och tekniska kontoret. Viktiga utgångspunkter i arbetet med 

handlingsplanen är det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention 

samt regeringens mål att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt 

situation att självmord ses som den enda utvägen. Det är också viktigt att 

arbetsgruppen upprättar ett nära samarbete med Regionen. Folkhälsogruppen 

har föredragit sitt förslag för folkhälsorådet. Rådet är positiv till idén med en 

handlingsplan och anser att motionen ska bifallas.  

Fakta 

Under 2019 avled totalt 1 264 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av 

suicid i Sverige. Antalet suicid per 100 000 invånare, suicidtalet, var 15 detta 

år. Av de avlidna var ca 70 procent män. Av samtliga dödsfall i gruppen    

15-29 år var 35 procent orsakade av suicid. (Källa: Folkhälsomyndigheten).   

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse (C) 

Koncernekonomicheftens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 34   
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§ 65 Dnr 2021/00015  

Taxa brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxan för brandskyddskontroll fastställs till 698,08 kronor från och med  

2021-04-01. 

2. Taxan kommer hädanefter justeras enligt index från 

skorstensfejarmästarens riksförbund och samtidigt som sotningstaxan 

justeras.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-03-10 § 18 att föreslå 

kommunfullmäktige att justera taxa för brandskyddskontroll till  

698,08 kronor från och med 2021-04-01 samt att taxan hädanefter s 

ka justeras enligt index från skorstensfejarmästarens riksförbund och 

samtidigt som sotningstaxan justeras. 

Sveriges Kommuner och Region (SKR) och Sveriges Skorstensfejare-

mästares Riksförbund (SSR) publicerar sotningsindex för kommuner som i 

avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. 

Sotningsindexet 2020 kom sent eftersom avtalsrörelsen försköts på grund av 

pandemin. Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera 

taxorna utifrån indexet. 

Taxan för sotning är redan beslutad för 2021 och beslutet ska ligga fast 

eftersom höjningen ligger i linje med SKR:s index. Taxan för sotning  

ligger i linje med priserna i övriga länet. Däremot saknas taxa för 

brandskyddskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har tittat på taxorna  

för Dala Mitt och jämfört även med andra dalakommuner. Taxan för 

brandskyddskontroll hamnar lägre än genomsnittet och för att hamna på  

en jämförbar nivå med övriga länet behövs en större justering göras. 

Brandskyddskontrollens taxa behöver därför höjas från 667,38 kr till  

698,08 kr, vilket är en uppräkning med 4,60 %.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-10 § 18 

Taxa brandskyddskontroll 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 35   
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§ 18 Dnr 2021/00002 EDP dnr 2021-36 

Revidering av taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan 

för brandskyddskontroll blir 698,08 kr från och med 2021-04-01. 

Taxan kommer hädanefter att justeras enligt index från 

skorstensfejarmästarnas riksförbund och justeras samtidigt med 

sotningstaxan.  

Ärendebeskrivning 

Avtalsrörelsen försköts pga. pandemin och SKR uppmanar berörda 

kommuner att så snart som möjligt justera taxorna. Taxan för sotning är 

redan beslutad för 2021 och beslutet ska ligga fast eftersom höjningen ligger 

i linje med SKR. Taxan för sotning ligger i linje med priserna i övriga länet. 

Däremot saknas taxa för brandskyddskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden 

har tittat på taxorna för Dala Mitt och jämfört även med andra 

dalakommuner. Taxan för brandskyddskontroll hamnar lägre än 

genomsnittet och för att hamna på en jämförbar nivå med övriga länet 

behövs en större justering göras.  

Brandskyddskontrollens taxa behöver höjas från 667,38 kr till 698,08 kr, 

vilket är en uppräkning med 4,60 %.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-16 

Taxa brandskyddskontroll 2021  

 

 



Taxa för brandskyddskontroll            

Kommun:

Gällande: 4/1/2021 - 3/31/2022

Föregående års brandskyddskontrollstaxa: 667.38 kr

Sotningsindex för år 2021: 4.60%

Brandskyddskontrollstaxa efter indexuppräkning: 698.08 kr

1.    Objekt i småhus Minuter Avgift

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1.1.1 Helårsbebott hus  15.28 177.78 kr

1.1.2 Fritidshus  28.95 336.82 kr

(exkl.moms)

Alternativ A

1.2 Kontrollavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

1.2.1 Fastbränsleeldad värmepanna 45 523.56 kr

1.2.2 Oljeeldad värmepanna 45 523.56 kr

1.2.3 Lokaleldstad 45 523.56 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

1.2.4 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.5 Oljeeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.6 Lokaleldstad 20 232.69 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten

1.2.7 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.8 Oljeeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.9 Lokaleldstad 20 232.69 kr

(exkl.moms)

Alternativ B

1.2 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

1.3 Tilläggsavgift

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

3. Avgift för efterkontroll

4. Särskilda bestämmelser
4.1 15.55 180.92 kr

(exkl.moms)

4.2

4.3 Timersättning utgår per man med 698.08 kr

(exkl.moms)

Fyll i de gula fälten. Vid utskrift välj fliken Utskrift nedan och skriv ut. Skulle 

uppgifterna nedan inte stämma med ert avtal med kommunen så kontakta 

Johan Schön på johan.schon@skorstensfejare.se

Smedjebacken

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

0 = ingår i kontrollavgiften

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för 

mertiden med pris, som anges i 4.3. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt 

transportersättning.

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte 

förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för 

brandskyddskontrollen. 

 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, 

utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Antal minuter x 1,5 



4.4

5. Indexreglering av taxan

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden 

till och från arbetsplatsen.

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av 

brandskyddskontrollen. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska 

Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.



Taxa för brandskyddskontroll            

Kommun:

Gällande: 4/1/2021 - 3/31/2022

1.    Objekt i småhus Minuter Avgift

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1.1.1 Helårsbebott hus  15.28 177.78 kr

1.1.2 Fritidshus  28.95 336.82 kr

(exkl.moms)

Alternativ A

1.2 Kontrollavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

1.2.1 Fastbränsleeldad värmepanna 45 523.56 kr

1.2.2 Oljeeldad värmepanna 45 523.56 kr

1.2.3 Lokaleldstad 45 523.56 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

1.2.4 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.5 Oljeeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.6 Lokaleldstad 20 232.69 kr

(exkl.moms)

Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten

1.2.7 Fastbränsleeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.8 Oljeeldad värmepanna 20 232.69 kr

1.2.9 Lokaleldstad 20 232.69 kr

(exkl.moms)

1.3 Tilläggsavgift

Alternativ B
1.2 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

3. Avgift för efterkontroll

4. Särskilda bestämmelser
4.1 15.55 180.92 kr

(exkl.moms)

4.2

4.3 Timersättning utgår per man med 698.08 kr

(exkl.moms)

4.4

5. Indexreglering av taxan

Smedjebacken

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för 

mertiden med pris, som anges i 4.3. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt 

transportersättning.

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte 

förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för 

brandskyddskontrollen. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska 

Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, 

utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden 

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av 

brandskyddskontrollen. 
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§ 66 Dnr 2021/00138  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns. 

2. Taxan gäller från och med 2021-05-01. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i 

november 2021 presentera en taxa som baseras på efterdebitering på 

faktisk tillsyn.     

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-03-10 § 19 att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter inom miljöbalkens 

område. Taxan gäller från och med 2021-05-01. 

Länsstyrelsen Dalarna upphävde 2021-02-26 ett överklagat beslut för årlig 

avgift inom miljöbalkens område. Det överklagade beslutet var daterat  

2020-02-28.  

Under länsstyrelsens handläggning av överklagandet upptäcktes svårigheter 

att ta fram de dokument som handläggaren hos länsstyrelsen ville ta del av. 

Utifrån det konstaterade kontoret att vi måste sammanställa ett 

sammanhängande taxedokument som även innefattar de bilagor som ligger 

till grund för arbetet med fastställande av avgifter.  

Senaste gången som kommunfullmäktige beslutade om de dokument som 

ligger till grund för möjligheten att fatta beslut om årliga avgifter var  

2008-11-11. Därför har länsstyrelsen bedömt att det är den taxan inklusive 

bilagor som gäller. Enligt 17 § i taxan ska en årlig tillsynsavgift betalas för 

regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 

taxebilaga 2 eller 3. Avgiften ska baseras på den tillsynstid som nämnden 

tilldelar verksamheten.  

Taxan med tillhörande bilagor grundar sig på SKRs reviderade taxa från 

2017, vilket även är fallet med den nu giltiga taxan. Vid genomgången av 

taxan har även laghänvisningar uppdaterats, samt smärre justeringar gjorts, 

framför allt i taxebilaga 1. Taxebilaga 2 och 3 är oförändrade. 

Kommunfullmäktige behöver därför fastställa det nya dokumentet för taxor 

och avgifter inom miljöbalkens område.       

_____ 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-10 § 19 
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§ 19 Dnr 2021/00022 EDP dnr 2021-193 

Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens 
område 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

fastställa taxor och avgifter inom miljöbalkens område.  

2. Taxan gäller från och med 2021-05-01  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarna upphävde 2021-02-26 ett överklagat beslut för årlig 

avgift inom miljöbalkens område. Det överklagade beslutet var daterat  

2020-02-28.  

Under länsstyrelsens handläggning av överklagandet upptäcktes svårigheter 

att ta fram de dokument som handläggaren hos länsstyrelsen ville ta del av. 

Utifrån det konstaterade kontoret att vi måste sammanställa ett 

sammanhängande taxedokument som även innefattar de bilagor som ligger 

till grund för arbetet med fastställande av avgifter.  

Senaste gången som kommunfullmäktige beslutade om de dokument som 

ligger till grund för möjligheten att fatta beslut om årliga avgifter var 2008-

11-11. Därför har länsstyrelsen bedömt att det är den taxan inklusive bilagor 

som gäller. Enligt 17 § i taxan ska en årlig tillsynsavgift betalas för 

regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 

taxebilaga 2 eller 3. Avgiften ska baseras på den tillsynstid som nämnden 

tilldelar verksamheten.  

Taxan med tillhörande bilagor grundar sig på SKRs reviderade taxa från 

2017, vilket även är fallet med den nu giltiga taxan. Vid genomgången av 

taxan har även laghänvisningar uppdaterats, samt smärre justeringar gjorts, 

framför allt i taxebilaga 1. Taxebilaga 2 och 3 är oförändrade. 

Kommunfullmäktige måste därför fastställa det nya dokumentet för taxor 

och avgifter inom miljöbalkens område.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Förslag på sammanhållet dokument ”Taxor och avgifter inom miljöbalkens 

område” 
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Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 

EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 

miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 

organismer, samt avfall och producentansvar.  

 

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

miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

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

undantag.  

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

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas på delegation av 

miljö- och byggnadsnämnden.  

 

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

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

ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

 

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

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

(årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

  



Timtaxa 

 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1017 kronor per hel timme handläggningstid 

(2021).  

 

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

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 

av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 

provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan 

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

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

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

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

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 

avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.  

 

Avgifter för prövning  

 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 

fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser och erläggas 

innan handläggningen påbörjas. 

 

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

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

Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 

timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 

innan handläggningen har påbörjats. 

 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås 

 

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

sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 

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

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

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

enligt miljöbalken.  

 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 

åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

 



Avgifter med anledning av anmälan 

 

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

genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 

timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 

eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas 

för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 

som anges för övriga verksamheter. 

 

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

erläggas innan handläggningen påbörjas. 

 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 

beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 

denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 

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

 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 

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

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 

anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och 

byggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 

riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt 

taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt 

taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i 

taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 

timtaxan. 

 

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan 

tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 

villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 

ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 

handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 

timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 

villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår 

inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 



20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 

föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 

procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 

och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 

eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. 

För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 

anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 

kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 

tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader.  

 

Nedsättning av avgift 

 

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

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

sättas ned eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Smedjebackens kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 

Verkställighetsfrågor m.m. 

 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 

utsökningsbalken. 

 

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

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

omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 

länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 maj 2021. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 

taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

 

  



Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 
samt övrig tillsyn 
 

 

Allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap Miljöbalken AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 
 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 

den årliga tillsyns-

avgiften enligt 

taxebilaga 2 

  

Skydd av områden. 7 kap Miljöbalken  
  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

fllytbryggor med yttermått på max 2,5 x 4,5 meter 

4 timmar 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för   

byggnader och åtgärder på markområdet som redan tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, exempelvis på etablerad 

tomtplats eller inom bostäders hemfridszon 

6 timmar 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för större 

flytbryggor, samt övriga åtgärder och byggnader som ligger utanför etablerad 

tomtplats 

8 timmar 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kommunen beslutat om. 

2 timmar 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 

kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

  

Anmälan  
 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 

natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra 

naturmiljön enligt 12 kap 6 § miljöbalken 

Timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 

övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

Timavgift 

  



Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 

vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 timmar 

3. Prövning av ansökan att anordna annan avloppsanordning än till vilken 

vattentoalett är ansluten 

8 timmar 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 

samma fastighet och vid samma tillfälle 

9 timmar 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 timmar 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2-5 

enfamiljshus (6-25 personekvivalenter) 

9 timmar 

7. Omprövning av tillstånd för befintlig avloppsanordning som har haft 

tidsbegränsat tillstånd 

6 timmar 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten  

1,5 timmar 

Prövning av miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 
  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan avseende: 
 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 timmar 

2. Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen föreskrivit 

enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

4 timmar 

3. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 timmar 

4. Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

1,5 timmar 

5. Handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 

förteckningen i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, för vilken anmälningsplikt föreligger enligt 5 

eller 21 §§ 

Timavgift 

6. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Belopp som motsvarar 

den årliga tillsyns-

avgiften som utgår för 

verksamhet enligt 

taxebilaga 2 enligt 

riskkolumn 0 

7. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

  

  



Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 

Tillsyn i form av kartläggning/inventering av avloppsanläggning 3 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 

  

Hälsoskydd enligt 9 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 timmar 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet 

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (anm. här redovisas två 

alternativ varav bara ett kan väljas), per spridningstillfälle 

Timavgift 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

 

Förmultningstoalett Timavgift 

Latrinkompost Timavgift 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 

människors hälsa 

2 timmar 

  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 

orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

 

Förmultningstoalett Timavgift 

Latrinkompost Timavgift 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller 

stickande verktyg 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 

innebär silikoninjektioner 

6 timmar 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 4 timmar 



2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 

många människor 

6 timmar 

3. Skol- och fritidsverksamhet 
 

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 8 timmar 

Internationell skola 8 timmar 

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 8 timmar 

Förskola, förskoleklass 8 timmar 

Fritidshem, öppen fritidsverksamhet, öppen förskola 6 timmar 

Riksinternatskola, folkhögskola med boende 6 timmar 

  

Ändring av anmälningspliktig verksamhet Timavgift 
  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 

2 och 3 

Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 och 

3 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 och 

3 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 

  

Uppdrag  

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 

allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och vattenmyndighetens 

förskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten: 

 

1. Strandbad 1 timme/provtagnings-

tillfälle 

2. Badanläggningar 1 timme/provtagnings-

tillfälle 

3. Enstaka bassänger 1 timme/provtagnings-

tillfälle 

4. Plaskdammar 1 timme/provtagnings-

tillfälle 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 

frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut 

enligt vad som anges i Taxebilaga 2 och 3. 

 

  

Miljöskador enligt 10 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 

verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 

lämpliga och tillräckliga. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en 

anläggning enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 

Timavgift 

  



Anmälan 
 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse 

från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att 

allvarlig miljöskada uppstått 

Timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn eller återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och 

vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 

miljöskador: 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift 

  

Vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

4 timmar 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

1 timme 

Tillsyn 
 

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

  

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap Miljöbalken  
 

  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 
  

Tillsyn 
 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 

§ miljöbalken 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

  

Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan enligt enligt 2 kap 40 § Förordning (2014:425) 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

  

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § (2014:425) Förordning om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

  

  



Information 
 

Handläggning av information enligt 14 § Förordningen (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, 

HCFC, halon, HFC 

2 timmar 

Handläggning av information enligt 3 och 4 kap Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 2 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner 

ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

2 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med 

tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3. 

2 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 timmar 
  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller mer än 14 kg 

koldioxidekvivalenter enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser 

 

a. Anläggning med 1-15 aggregat 2 timmar 

b. Anläggning med 16 eller fler aggregat 4 timmar 

  

Anläggning som omfattas av rapporteringskrav enligt 3 kap i Naturvårdsverkets 

förskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark och vattenföroreningar vid lagring av 

brandfarliga vätskor eller i 5 kap 15 § Föreskrifter och allmänna råd om cisterner 

med anslutna rörledning för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) 

 

a. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i 

öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med 

markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 

brandfarlig vätska 

Timavgift 

b. Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern 

ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 

men högst 10 m3 

 

Timavgift 

c. Tillägg för anordning inom vattenskyddsområde 

 

1 timme 

  

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

  

Avfall och producentansvar enligt 15 kap Miljöbalken 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 

på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

 

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter 

om avfallshantering 

 

1. Uppehåll i hämtning 2 timmar 

2. Befrielse från hämtning 4 timmar 

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering (slamtömning) 

2 timmar 

  



Anmälan 
 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 

eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) 

2 timmar 

  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 5 kap 

1 § eller anmälan enligt 5 kap 7 § avfallsförordningen (2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 



Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

AK= Avgiftsklass  

PN= Prövningsnivå  

 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= 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 

nötkreatur, 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 månaders ålder och avelshannar. 



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 månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 

veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 

färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §. 

 

- Mer än 200 djurenheter 

- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 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 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 

antalet djurenheter under året), dock inte 

inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 

för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

    
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 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 

annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 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 foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, 

KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

    
Berg, naturgrus och andra jordarter 

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 tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material (torv) efter det att 

tillsynsmyndigheten 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 uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

4 kap 3 § 10.20 
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10.20-6 

 

10.20-7 
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B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 

berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

berg. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 

bearbetning av block ur bruten sten, där den 

totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 

kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 

hanterade mängden är större än 800 ton per 

kalenderår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 

bearbetning av block ur bruten sten, där den 

totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 

kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 

hanterade mängden är högst 800 ton per 

kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material (berg, naturgrus eller 

andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

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, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

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). 

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 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-

period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter utanför område 

som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 

på samma plats under högst trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 

 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 § 

 

11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de 

fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 

 

11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 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, mineral eller kol, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller anmälningspliktig 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. 



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 
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11 

B Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 

12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 

per kalenderår. 

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 slaktvikt per kalenderår 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    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 produktion av mer än 75 ton per 

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller 

endast innebär paketering. 

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 produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller 

endast innebär paketering. 

 

-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 produktion av högst 50 ton per 

kalenderår. 



Lagrum 
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KK 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    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 kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 §  15.90-i  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 

eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 

högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 

alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 

jäst eller kafferostning eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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 produktion av högst 2 000 ton 

produkter per kalenderår. 
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Punkten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering. Punkten gäller inte heller 

restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Kvarnprodukter 

5 kap 11 § 

 

15.125 

 

 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 

paketering. 

 

- 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 

kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 

000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller 

lagring av spannmål med en lagringskapacitet av 

mer än 10 000 ton. 

    
Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 

 

15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av en 

slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 

uppgår till 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen 

uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 

18 750 ton per kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 

till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger 

animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 

250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 

det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets 

viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av mer än 

5 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
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1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av mer än 

400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär 

paketering. 

 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av högst 

400 ton per kalenderår. 

 

    Mjölkprodukter 

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 
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8 

 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 

mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 

per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

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 

kalenderår. 

- 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 liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    
Oljor och fetter 

5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av 

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 

produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 

produktionen baseras på enbart vegetabiliska 

råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 
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5 kap 18 § 

 

15.190 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av 

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår, om produktionen baseras på 

animaliska råvaror, eller 

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår, om produktionen baseras på 

vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 

17 §. 

5 kap 19 § 

 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 

ton kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 

produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    Glass 

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 

animaliska 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 

tillståndspliktig 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 tillståndspliktig 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 liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    
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. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 

 

15.240 

 

 

 

 

 

 

 

15.240-1 

 

15.240-2 

 

15.240-3 
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7 

 

5 

 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller 

destillation motsvarande en årlig produktion av 

mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 

per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 

per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 

kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 

destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol 

per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av 

destillerade alkoholhaltiga drycker eller för 

framställning, blandning eller tappning av vin, 

cider eller andra fruktviner. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    
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 

tillståndspliktig 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 tillståndspliktig 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 liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    
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 
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jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 

reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 

100 ton per kalenderår eller för framställning av 

startkulturer av mikroorganismer för 

livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 

om högst tio kubikmeter. 

    Kafferostning 

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 tillståndspliktig 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 kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 

5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell 

förpackning av animaliska eller vegetabiliska 

produkter 

som inte sker i någon tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–

27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 § 

 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 75 ton 

foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölk eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 30 § 

 

15.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.340-1 

 

15.340-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

5 

C Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 500 ton 

men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

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 kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 

per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart animaliska 
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råvaror med en produktion 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 produktion av 

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 

högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 

 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 75 000 ton produkter 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 produktion av högst 5 000 ton 

per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 

5 kap 33 § 

 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av en 

slutprodukt vars innehåll av animaliskt material 

uppgår till 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen 

uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 

18 750 ton per kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 

till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger 

animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 

250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 

det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets 

viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 

6 kap 1 § 17.10-i  

 

 

 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
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17.10-i1 

 

17.10-i2 

 

 

 

24 

 

22 

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 kalenderår eller för annan 

beredning av mer än 200 ton textilmaterial 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 högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller 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 beredning av mer än 10 ton men högst 200 

ton textilmaterial per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 

annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 

per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 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 kalenderår. 

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 beredning av mer än 100 ton 

hudar eller skinn. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig 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 tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 

av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
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    TRÄVAROR 

    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en produktion 

av 

mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller mer än 18 750 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

kalenderår. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en produktion 

av 

högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller högst 18 750 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 

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 träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 70 000 

kubikmeter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 

kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 

 

 

 

 

 

 

20.30-1 

 

20.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 

kubikmeter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 

kubikmeter 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 träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 500 

kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av högst 500 

kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 

jordbruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-1 

 

 

20.40-2 

 

 

 

20.40-3 

 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått 

eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 

fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 

men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter 

men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 

löst mått råvara per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 

men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 

per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter 

men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara 

per kalenderår. 

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 

än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, 

spån eller liknande, baserad på högst 1 000 

kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, 

spån eller liknande, baserad på högst 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av pellets eller 

briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter 

råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
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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. 

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 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 

av spån. 

 

-fanér eller plywood 

- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 

kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 

av spån. 

- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-

skivor, träfiberskivor, 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 

anmälningspliktig 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, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 

kubikmeter i vatten. 

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 

kubikmeter med begjutning av vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 

kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

C Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 

enligt 8 §, eller 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 

kubikmeter på land med vattenbegjutning 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
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20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

3 

 

7 

 

5 

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 

vattenbegjutning. 

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter i vatten. 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 

kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 

kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter 

fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker 

på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

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, behövs med anledning av storm 

eller orkan och omfattar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m3 fub) på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 

eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 

än sex veckor, behövs med anledning av storm 

eller orkan och omfattar 

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m3 fub) på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m3 fub) i vatten. 

    
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 tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 

2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

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 pappersmassa 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 verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

1§ 
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9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 

per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 

papper, papp eller kartong. 

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 papper, 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 tillstånds- 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. 

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 papperskopior framkallas per 

kalenderår, eller 

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är 

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 fotografiskt 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 
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kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 

till gas- eller 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 

tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

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 kärnbränsle. 

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 industriell 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 syreinnehållande 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 
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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 svavelinnehållande 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 svavelinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton kväveinnehållande 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 kväveinnehållande 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 fosforinnehållande 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 fosforinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell 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 industriell 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 industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton plaster per kalenderår 

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 kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell 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 industriell 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 industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 
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12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    
Oorganiska kemikalier 

12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton gaser per kalenderår 

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 kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell 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 kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton baser per kalenderår 

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 kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton salter per kalenderår 

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 kalenderår 

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 kalenderår 

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, metalloxider 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 

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 
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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 
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C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

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. 

Anmälningsplikten 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 reaktioner yrkesmässigt tillverka 

organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 

pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 

industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 

biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

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 

Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 

uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
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16 

10 

10 

6 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på 

huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet 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”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om 

tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 

kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 

om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 

genom destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 

kemiska produkter 

-verksamheten avser läkemedelssubstanser 

-verksamheten avser sprängämnen 

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 

per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 

genom destillation, eller 
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5. andra kemiska produkter, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig 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 genom destillation, eller 

tillverkning av andra kemiska produkter. 

- 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 kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 5 000 

ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 

om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 

per 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 industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 § 25.10 
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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 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 

per kalenderår. 
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 - Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 

ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
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C Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 

eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på högst 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
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B Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av 

1. polyuretan utan användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 

mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 

2. polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 

mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 

3. annan plast, om produktionen baseras på mer 

än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

 

- Polyuretan utan användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 

mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 

mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 

annan plast om produktionen baseras på mer än 

500 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 

mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 

kalenderår, eller annan plast om produktionen 

baseras på mer än 20 men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av plast, om 

1. produktionen baseras på mer än 1 ton 

plastråvara per kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  

3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av plast, om 

produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 

per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
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13 kap 6 § 25.50 
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C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 

1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom 

endast mekanisk montering eller mekanisk 

bearbetning, eller 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 

19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för tillverkning av 

produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

    
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. 

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. 
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14 kap 3 § 26.20 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 

eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår. 

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

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 omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 

av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller 

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller 

2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten 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 

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. 
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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 kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 

per kalenderår. 

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 

kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 

per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

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 

varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 

14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 
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14 kap 17 § 26.150 
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C Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp 

utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 

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 tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 

15 kap 1 § 27.10-i 

 

 

 

 

 

27.10-i1 

 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

 

 

 

 

 

 

29 

 

24 

 

16 

 

14 

A Anläggning för att producera järn eller stål 

(primär eller sekundär produktion), med eller 

utan utrustning för kontinuerlig 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 

kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 

inte 1 000 000 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 

produktion), eller 

2. behandla järnbaserade metaller genom 

varmvalsning. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 

 

 

 

A Anläggning för att behandla järnbaserade 

metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 

 

 

27.25-i1 

 

27.25-i2 

 

 

 

26 

 

20 

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 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 

 

 

 

 

 

27.27-i1 

 

 

 

 

27.27-i2 

 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

 

27.27-i4 

 

 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

 

27.27-i8 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

16 

 

 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

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 kalenderår 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 kalenderår 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 kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall 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 metall 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 

process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall 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 metall med en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

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 

kalenderår. 

- 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 kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 

eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 

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 

 

 

 

 

 

27.50-1 

 

 

 

27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 

zink eller magnesium, om produktionen är mer 

än 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig 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 kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 

zink eller magnesium, om produktionen är högst 

10 ton per kalenderår. 

 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

15 kap 11 §  27.70-i 

 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

 

27.70-i3 

 

 

27.70-i4 

 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

 

27.70-i7 

 

 

27.70-i8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

18 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

24 

 

14 

 

 

11 

 

 

10 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 

sker genom metallurgiska, kemiska 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 80 000 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 kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 

sker genom metallurgiska, kemiska eller 

elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

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 återvinningsprodukter eller inte, om 

produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton 

per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per 

kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 

legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 

är återvinningsprodukter eller inte, om 

produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 

ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 

legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 

är återvinningsprodukter eller inte, om 

produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 

än 5 000 ton per kalenderår. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 

27.101-i1 

27.101-i2 

 

21 

 

19 

 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 

kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 

 

 

 

 

 

 

27.110-1 

 

27.110-2 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-

järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte. 

 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 

avser gjuterier. 

 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-

järnmetall eller återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter. 

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 

kalenderår. 

- 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 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår. 

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 tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om 

produktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 

 

 

 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 

 

 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

 

 

 

13 

 

11 

 

 

8 

 

 

7 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

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 avloppsvatten 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 avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter men högst 100 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

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 avloppsvatten per kalenderår. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30-1 

 

28.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

9 

B 

Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium 

eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 

än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 

metall som sker med vakuummetod. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

 

8 

 

7 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

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 kalenderår. 

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 upphov till högst 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, eller  

2. våttrumling av annan metall än aluminium 

eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 

10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

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 

metallförbrukning av mer än 2 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig 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 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 

och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 

100 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

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. 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 

mer än 50 ton metallgods per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 

3 §. 

16 kap 10 § 28.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

4 

C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 

2, 3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 

per 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 

metallförbrukning 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 följande punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 

eller tillståndspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per 

kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av högst 50 kilogram per 

kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om 

metallförbrukningen uppgår till högst 500 

kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 



Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

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 innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder 

genom bränning eller grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller 

grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk 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 

fordonsmotorer 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 kalenderår av 

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 100 000 motorfordon men högst  

200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 

som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 

motorfordon 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 kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
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2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av  

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 

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 

metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom 

yta för endast montering) större än 100 000 

kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
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14 

B Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 

kubikmeter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 75 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 20 kubikmeter men högst 75 

kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
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C 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10§. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 

andra stycket. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 10 kubikmeter men högst 20 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
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34.80-3 

 

4 

är större än 5 kubikmeter men högst 10 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 1 kubikmeter men högst 5 

kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där 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 verksamheten inte prövas 

enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 

förläggning 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 

lösningsmedelstillförseln minskad med den 

mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 

återvinns för återanvändning där även 

återanvändning av lösningsmedel som bränsle 

ingår men inte lösningsmedel som slutligt 

bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 

avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 

rengöra, impregnera eller på annat sätt 

ytbehandla material, föremål eller produkter, om 

förbrukningen 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. 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte 

sådana organiska lösningsmedel medräknas som 

omfattas av förordningen (2007:846) om 

fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen eller av föreskrifter som har meddelats 

med stöd av den förordningen. 
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39.15-6 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. 

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 

inte sjukhus. 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska 

lösningsmedel 

  

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton 

organiska lösningsmedel  

 

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton 

organiska lösningsmedel, 

 

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 

tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 

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 

lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 

lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  

kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 

kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med mer än 500 

kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
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6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 

eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 2,5 ton men högst 5 ton organiska 

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 KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet 

för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 

ton per kalenderår, 

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
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b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 

huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet 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 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

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 lagras mer 

än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 
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- 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 kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 

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 anläggningen lagras 

mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för 

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”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  

272/2008 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 

huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet 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 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 anläggningen lagras 

högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för 

energiproduktion eller kemisk industri och har 

kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och 

samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har 

meddelats av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  

272/2008 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 

huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet 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 högst 50 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 

torv eller 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 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  
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21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 

detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 

avfallsförordningen (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 producerar 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 

tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk 

behandling av stallgödsel, grödor eller annat 

biologiskt material producerar biogas. 

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 

är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 

andra bränslen än kol där anläggningen har en 

kapacitet att överföra 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 kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig 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 kalenderår. 

    Kärnkraft 

21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    
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 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt 

men högst 300 megawatt. 
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40.50-i1 

 

40.50-i2 

17 

 

12 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 

megawatt men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 

megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
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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 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 

stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 

megawatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 

kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 

megawatt men högst 20 megawatt, om inget 

annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 

än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

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 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 

150 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 150 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 150 meter och står tillsammans med ett 

annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 
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21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), om vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 

120 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 120 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 

inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 

står tillsammans med så många andra sådana 

vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 

består av minst sju vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att verksamheten 

eller verksamheterna med de andra 

vindkraftverken påbörjades. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig 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 verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är lägre än 50 meter. 

    
Värme- och kylanläggningar 

21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, 

vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten 

för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 

megawatt. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller 

tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd 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 
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22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 

från det att reaktorn stängs av till dess att 

reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och 

rivning har upphört genom att allt kärnbränsle 

och annat radioaktivt kontaminerat material 

varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
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50.10-2 
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C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår.. 

 

 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 

per kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 

per kalenderår, eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 

1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 

kap. 1, 2 eller 3 §. 
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- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 

försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 

400 platser för motorfordon. 

    
HAMNAR OCH FLYGPLATSER  

    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 

 

 

 

 

 

 

63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 
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B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

 

- 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 bruttodräktighet på högst 1 350. 

Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med 

uppläggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 

båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 

båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med 

uppläggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 

    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 

 

 

 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än 1 200 meter. 
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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. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, om 

instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 

civila flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, om 

instrumentbanan på flottiljflygplatsen 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 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 

- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 

miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 500 

miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 100 

miljoner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 

med en sammanlagd spårlängd över 80 

kilometer. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 

eller nationell person och/eller godstrafik med en 

sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    
LABORATORIER 

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 

anmälningspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i denna förordning, 

                                                           
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 

kap. miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är 

anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för 

utbildning med en total golvyta som är större än 

5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 

men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 

26 kap 1 § 74.10 
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B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av kemiska 

produkter och där någon kemisk produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 

huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet 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”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för 
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74.10-2 7 förvaring eller transport av mer än 500 

kubikmeter per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för 

förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter 

per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som används för förvaring eller för 

transport av kemiska produkter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

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 etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 §  90.10 
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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 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men 

högst 100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men 

högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
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B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 

2 000 personer eller fler. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men 

högst 100 000 personer. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 

20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten från en eller flera sådana 

anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 

industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
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C Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 
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90.16-2 

 

 

7 

-mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 500 personekvivalenter men 

högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 personekvivalenter men 

högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 men högst 200 

personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 25 men högst 100 

personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 

mm 

    AVFALL 

29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, 

bortskaffa 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 

deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 

samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 

detsamma som i förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i 

 

 

 

 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 
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A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden farligt 

avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 

500 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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. 



Lagrum 
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KK 
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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 förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (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 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 15 § 90.220 

 

 

 

 

 

 

 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (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 
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90.221-2 

 

90.221-3 
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B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent 

träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (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 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 

mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 

endast förbränner rent träavfall eller avfall som 

anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall 

- 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 
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B Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

2. i större mängd än 1 000 ton. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd än 2 500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 
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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 kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.300-i1 

 

 

90.300-i2 

 

90.300-i3 
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B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 

inert, om  

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 

men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 

eller 

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 

000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 20 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 

 

 

 

 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 
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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 kalenderår. 

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, 

eller 

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 

än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 23 §. 
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29 kap 25 § 90.340 
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B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 

inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av 

anmälningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 

uppkommit i egen verksamhet 

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 

kalenderår, eller 

2. Bortskaffning av farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om mängden 

avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 

i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 

2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 67 §. 

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 

kalenderår, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161 

 

7 B Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men 

högst 500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 

18 750 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 

kap. 2 eller 3 § 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och 

trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 

18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är högst 10 ton per 

kalenderår, 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 
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B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller förbränning, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 

per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

 

- behandla mer än 2 500 ton men högst  

10 000 ton animaliskt avfall. 

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 
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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 

sammanhängande 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 massor 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 
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mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 

29 kap 36 § 90.361 

 

8 

 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av 

uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 

2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 

37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där 

behandlingen sker, om behandlingen pågår under 

högst en tolvmånadersperiod och inte är 

tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    
Konvertering av smittförande avfall 

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 
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B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. för att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna 

avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§. 

 

- 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 
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C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk 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 anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 

kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 

ton avfall per kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 

eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål. 
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90.70-2 
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- 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 användas 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 behandla avfall som utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter innan ytterligare 

behandling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 90.119 

 

 

 

 

 

 

90.119-1 

 

90.119-2 
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B Tömma, demontera eller på annat sätt 

yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig 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 återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

    
Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 90.30 

 

 

 

 

 

 

 

90.30-1 
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B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall. 

 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
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-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 

anläggningsändamål, 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 

tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är högst 10 ton. 

 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall 

(förpackningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

 

 

90.50-2 

 

 

 

 

90.50-3 

 

 

 

 

 

90.50-4 
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11 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 

mer än 50 ton 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 

avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 

avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 

avfall. 
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90.50-5 

 

 

6 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 

trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 

avfall. 

 

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 impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av 

blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 

trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar 

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 viktprocent 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 

    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 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
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nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 

återvinning av fartyg och om ändring av 

förordning (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 radioaktivt avfall eller lagra 

radioaktivt avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 

hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 

radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen 

(1988:220), om hanteringen inte är 

tillståndspliktig enligt 58 §. 

    
Lagring och avskiljning av koldioxid 

29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden 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 mängden 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 geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande 

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 verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller 

samförbränning 

3. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 

nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 

den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 

per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 

mer än 12 500 ton per kalenderår och 

verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller 

samförbränning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 
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5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
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A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 

dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 

verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. materialåtervinning av lösningsmedel 

4. materialåtervinning av oorganiskt material, 

utom metaller och metallföreningar, 

5. regenerering av syror eller baser, 

6. återvinning av komponenter som används till 

att minska föroreningar, 

7. återvinning av katalysatorer 

8. omraffinering eller annan behandling för 

återanvändning av olja, 

9. invallning, 

10. sammansmältning eller blandning innan 

behandling i en samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller innan 

avfallet behandlas enligt någon av de andra 

punkterna i denna paragraf, eller 

11. omförpackning innan behandling i en 

samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller innan 

behandling av avfall enligt någon av de andra 

punkterna i denna paragraf. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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 

tillståndspliktig 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 
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B 

Behandling av icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 

högst 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
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 - 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 tillförda mängden avfall är högst 500 ton 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 

 

 

 

 

 

 

90.450-1 

 

 

90.450-2 

 

 

90.450-3 
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12 
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B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår 

 

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 

kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 

(kaliber större än 20 millimeter) eller för 

sprängningar av ammunition, minor eller andra 

sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 

 

 

 

 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 

per kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 
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finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 

för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk 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 avloppsreningsverk 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. 

- 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 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner 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 

ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 

år. 

    
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 

                                                           
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
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Utbildningsverksamhet och liknande 

- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 

än 50 elever. 

- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever. 

- 200.10-4 4 C Internationell skola. 

- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola. 

- 200.10-6 4 C Förskola. 

- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 

    Samlingslokaler och liknande 

- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 

universitet och högskolor. 

- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 

    Skönhetsvård och liknande 

- 200.30-1 2 U Solarium. 

- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

- 200.30-3 1 U Frisersalong. 

    Vård och hälsa 

- 200.40-1 4 U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

>5 boende. 

- 200.40-2 2 C Fotvård. 

- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet. 

- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och 

liknande. 

- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 

    Idrott och liknande 

- 200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 

- 200.50-3 3 U Strandbad. 

    
Boende 

- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 

- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 

                                                           
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden 

(motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över 

vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, 

kriminalvård. 

- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 

- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 

- 200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 

- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 

 

 

  



Taxebilaga 3 
Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig 
tillsynstid) 

Årlig tillsynstid 

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i en 

riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass 

och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den 

ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna. 

 
Riskbedömning 

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. 

Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala 

riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den 

i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen 

enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten 

erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. 

 

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för 

huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens taxa. För 

hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs 

extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 

 

Erfarenhetsbedömning 

Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta årliga avgiften 

för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan 

kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två 

extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål. 

 

En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte 

i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras efter varje 

genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 

  



Tabell för riskbedömning 
 

 Riskkolumner6 

Avgiftsklass A7 B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

  

                                                           
6 T= Timavgift 

7 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 

 



Riskbedömning 

Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller 

inom vattenskyddsområde 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  

a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 

b) Använder ej förnybar energi 1 

c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför 

ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 

 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

utöver övriga bedömningsfaktorer 

 

Verksamhetsdel eller 

liknande 

Kriterier Riskpo

äng 
Alla typer av verksamheter Användning av produkter och ämnen 

som innehåller kemikalier vilka kan 

tas upp genom inandning eller hud-

kontakt och då är skadliga för 

människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 

Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring8 1 

Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. 

dyl. 

1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten9 1 

Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra verksamhet 

i annan lokal eller verksamhet enligt 

38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 

kosmetiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Hög musik 1 

Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering och 

liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 

Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 

  

                                                           
8 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll mellan 

bytena av de badande. 
9 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 



Verksamhetsdel eller 

liknande 

Kriterier Risk-

poäng 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Uteservering10 1 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad 

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 

bostad  

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet 

som extra verksamhet under samma 

organisationsnummer 

1 per del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och 

skärande verktyg11 

1 

Camping, stugbyar, strandbad o. 

dyl., i förekommande fall även 

andra typer av verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt annan 

form av boende i grupp (t.ex. 

logi för bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 

stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 

Idrottsanläggning > 3 salar 1 

   

Samlingslokaler > 200 personer 1 

Skolor och undervisningslokaler > 400 elever 1 

Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Skolor och 

undervisningslokaler, förskolor 

samt vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 

kommunikationsanläggning, industri 

eller liknande 

1 

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning12 1 

Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Solarium > 5 bäddar 1 

Solarium Obemannat 1 

Strandbad EU-bad 1 

Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 

Strandbad Närhet till utsläpp av avloppsvatten 1 

Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 

Bed and breakfast > 10 bäddar 1 

Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 

Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 

Yrkesmässig hygienisk 

verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk verksamhet 

under samma organisationsnummer 

1 

 
 
 

  

                                                           
10 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör risk för 

störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
11 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
12 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 



Erfarenhetsbedömning 

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor. 

 

Frågor med alternativa svar Erfaren-

hets-

poäng 
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 

anmärkningar på verksamheten som kan härledas 

till brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 

eller endast i obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga 

tidigare avvikelser 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 

men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 

samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b)  upptäcks, men endast smärre ej allvarliga brister, 

vilka inte kräver återbesök 

1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 

inspektionen av sådan art att de motiverar återbesök 

3 

 

  



Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 
 

Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för erfarenhetsbedömning. 

 

Erfarenhetspoäng Resultat 

0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2 Verksamhetsutövaren får en varning i 

inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 

kan påföras om bristerna inte har åtgärdats 

inom meddelad tid. Har bristerna inte 

åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid 

som den extra kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid 

faktureras efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid 

faktureras efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid 

faktureras efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid 

faktureras efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid 

faktureras efter genomförd inspektion. 
 

Eventuell premiering 
 

Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som på faktorer som påverkar 

klimatet. 

 

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell premiering: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning av följande frågor.  

 

Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 

under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för 

erfarenhetsbedömning” 

 

a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 

b) 2 erfarenhetspoäng 0 

c) 3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten en dokumenterad 

miljöinriktad transportstrategi som man 

följer? 

 

a) Ja 1 

b) Nej 0 

3. Har verksamheten en dokumenterad 

miljöinriktad energistrategi som man följer? 

 

a) Ja 1 

b) Nej 0 
 

  



Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 
 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen har lett fram till 

och en årlig tillsynsavgift har fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom en stegvis 

förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 

b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 

c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 

d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar de 

premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt högst 4 

premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och kolumnförflyttning åt 

vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) 

dras dessa ifrån den ihopsamlade premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i 

riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än den som erhölls vid grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt höger i 

riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringstillfälle av den fasta årliga avgiften. 
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§ 68 Dnr 2021/00156  

Revidering av samarbetsavtal gemensamma 
servicenämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden antas.   

Ärendebeskrivning 

Den gemensamma servicenämnden beslöt 2021-02-08 att föreslå ändringar i 

samarbetsavtalet gällande följande avsnitt: 

Avsnitt 9 ekonomi 

IT- center har enligt uppdrag under 2020 tagit fram en ny 

finansieringsmodell. Som följd av detta har konstaterats att kommunerna 

fortfarande till stor del har separata kostnader för sin IT-infrastruktur. Därför 

har avsnittet ekonomi förtydligats. 

Avsnitt 10 organisation 

Förtydliganden har gjorts avseende organisation och förvaltning. 

Avsnitt 12 samordning 

Förtydligande har gjorts att kommunchef/kommundirektör utser 

representanter till samordningsgruppen.  

Avsnitt 15 utvärdering 

Borttagen del avseende utvärdering ska ske vid det första mötet efter 

årsskiftet.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden 2021-02-08 § 8 

Reviderat samarbetsavtal daterat 2021-03-15 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 39   
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§ 8  Dnr 2021/1 

 

Revidering av samarbetsavtal för den gemensamma 

serivcenämnden 

Beslut 

Gemensamma servicenämnden beslutar att: 

1. Revidera avsnitt 9 i samarbetsavtalet enligt tjänsteskrivelse daterad 26 

januari 2021, med tillägget att fördelningsnyckel justeras och beslutas av 

servicenämnden årligen senast mars månad för kommande budgetår, i 

avsnitt 9.1 kostnader och fördelningsnyckel. 

2. Revidera avsnitt 10.1 i samarbetsavtalet enligt följande: 

Gemensamma servicenämnden ansvarar för att fastställa budget för 

medlemsbidrag, fördelningsnyckel och verksamhetsplan. 

3. Revidera avsnitt 15 i samarbetsavtalet enligt tjänsteskrivelse daterad 26 

januari 2021. 

4. Revidera avsnitt 12 stycke 2 enligt följande: 

Samordningsgruppen består av representanter från respektive kommun. 

Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebackens kommuner utser dessa 

representanter. 

Beskrivning av ärende 

IT-center fick i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell, vilket gjordes 

under 2020. Dock har kommunerna fortfarande till stor del separata kostnader 

för sin IT-infrastruktur. Därför behöver Samverkansavtalet avsnitt 9 Ekonomi 

förtydligas. Under året har Digitaliseringsrådet och Samordningsgruppens roller 

utvärderats och ändrats. I förslås förändringar i avsnitt 10. Organisation samt 15 

Utvärdering förändrats.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2021. 

2. Samarbetsavtal daterat 20 oktober 2019  

3. Uppdaterat samarbetsavtal daterat den 26 januari 2021 
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Behandling 

Gemensamma servicenämnden diskuterar föreslagna förändringar i 

samverkansavtalet. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att den gemensamma 

nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Samverkande kommuner för antagande och publicering  
IT-chef för kännedom  
Akten 
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

1 Avtalsparter/medlemmar 
Samarbetsparter: Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Deltagande 

kommuner överenskommer om att från och med den 1 januari 2020 bilda en 

gemensam nämnd enligt kommunallagen 3 kap. 9 §.  

2 Bakgrund  
Fullmäktige i Ludvika beslutade den 6 maj 2019, § 62,  och i Smedjebacken den 

29 april 2019, § 18, att bilda en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT 

mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Att ha en gemensam nämnd är ett alternativ som är mest lämpligt enligt 

kommunallagen. Med en gemensam nämnd finns även möjligheten att 

samverka inom ytterligare områden alternativt med fler kommuner.  

3 Syfte 
Syftet med detta samarbetsavtal är att reglera parternas samarbete i den nya 

gemensamma nämnden för att säkerställa att parterna gemensamt och inom 

ramen för den kommunala kompetensen bereds möjlighet att nyttja resurser 

som tillgodoser parternas behov av IT-tjänster. 

4 Giltighetstid och uppsägning 
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 från att avtalet undertecknats av 

behöriga firmatecknare och tillsvidare. Avtalet förlängs därefter årligen med ett 

år i taget såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 30 december året 

innan avtalstidens utgång.  

5 Nya medlemmar 
Parternas respektive fullmäktige beslutar om fler medlemmar får tillkomma.  

6 Ändring och omförhandling 

6.1 Omförhandling 
Om det efter dagen där detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar 

av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera parten rätt att begära 

förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med 

väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och 

som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför 

väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta 

avtal.  
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

6.2 Tillägg eller förändring av avtalet 
Tillägg eller förändring av avtalet beslutas av samverkande parters fullmäktige.  

7 Tvist 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal, och övriga 

överenskommelser mellan de samverkande parterna, ska i första hand lösas 

genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte 

kan träffas ska tvister avgöras i allmän domstol. 

8 Omfattning 
För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation bestående av en 

nämnd. Förvaltningen av IT-tjänster sker genom en IT-organisation som är 

underställd nämnden. Denna IT-organisation ska för ingående parters räkning 

utföra IT-tjänster avseende: 

 Drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och 

kommunalförbund. 

 Medverka till att effektivisera kommunens administration och 

verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning) 

 Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och 

standardisering inom IT-driften samt bidra till ökad 

kostnadseffektivisering. 

 Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala 

utveckling. 

9 Ekonomi 
Samverkanskommunerna fördelar sina kostnader genom en finansieringsmodell 

som har i syfte att: 

 Säkerställa att kostnaden tas där värdet uppstår.  

 Tydliggöra vad verksamheten får för pengarna. 

 Skapa underlag för budgetering och uppföljning. 

 Minimera administration hos IT-center samt verksamhet. 

9.1 Kostnader och fördelningsnyckel 
Finansieringsmodellen är upp uppbyggd via ett medlemsbidrag och en 

tjänstekatalog. 

Medlemsbidraget reglerar de gemensamma fasta kostnaderna och 

fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel. Medlemsbidrag och 

fördelningsnyckel justeras och beslutas av servicenämnden i mars varje 

år. 
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

Tjänstekatalogen reglerar de verksamhetsspecifika kostnaderna och 

avropas från verksamheterna.  

9.2 Underskott/överskott i verksamheten 
Kommunspecifika kostnader regleras separat under året. Eventuellt underskott 

eller överskott analyseras inför årsbokslut och regleras baserat på 

fördelningsnyckel som nämnden beslutar.  

9.3 Budget och verksamhetsplan 
Arbetsprocess inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer 
värdkommunens övergripande process. 

9.4 Lokal 
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga lokaler 

för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.  

9.5 Inventarier 
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga 

inventarier till den gemensamma nämnden och dess verksamhet. 

Värdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende inventarier, för vilka 

den gemensamma nämnden erlägger ersättning till värdkommunen. 

10 Organisation  

10.1 Gemensamma Servicenämnden 
Den gemensamma Servicenämnden bemannas av kommunalråden i respektive 

kommun. Nämnden ansvarar för att fastställa budget för medlemsbidrag, 

fördelningsnyckel, verksamhetsplan 

10.2 Förvaltning 
Ludvika kommun är värdkommun för den gemensamma servicenämnden och 

IT-organisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Ludvika 

kommun. Den gemensamma organisationens namn är IT-center.  

Värdkommunens förvaltning svarar för administrativ service samt beredning 

och verkställighet inom nämndens ansvarsområden.  

Värdkommunen ansvarar för att tillhandahålla en IT-organisation och 

samordna de personalresurser som ingår i denna. IT-centers organisation 

redovisas i verksamhetsplanen. Ludvika kommun har fullt arbetsgivaransvar för 

den personal som ingår i IT-center. 

Ansvarig chef för IT-center ska beredas möjlighet att vid behov delta i 

respektive kommunledningsgrupp i de samverkande kommunerna. 
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

11 Ansvar  
Värdkommunen ansvarar för att efterfrågade IT-tjänster följer lagar och 

bestämmelser samt för att verksamheten uppfyller de myndighetskrav och 

rekommendationer som finns. 

Värdkommunen förbinder sig att mot myndigheter och andra fullgöra de 

skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle.  

Om det uppstår behov av att betala självrisk eller andra uppkomna kostnader 

ska det delas mellan kommunerna. 

12 Samordning  
Den gemensamma IT-organisationens beslutande organ är den gemensamma 

servicenämnden. Till nämndens förfogande ska det inrättas en 

samordningsgrupp och ett digitaliseringsråd. Nämnden ansvarar för att fastställa 

vilka uppgifter samordningsgruppen och digitaliseringsrådet ansvar för. 

Samordningsgruppen består av representanter från respektive kommun. 

Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebackens kommuner utser dessa 

representanter. 

Digitaliseringsrådet består av tjänstemän från respektive kommun samt bolag 

och kommunalförbund.  

Inom IT-center ska en ansvarig chef finnas. 

13 Insyn  
Samtliga medlemmar har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning 

avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Den gemensamma 

nämnden ansvarar för att till respektive fullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas samt för den ekonomiska ställningen i verksamheten. 

14 Arkivhantering  
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med 

bestämmelserna i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar 

arkivmyndigheten i värdkommunen. 

15 Utvärdering  
Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för 

digitaliseringsrådet, samordningsgruppen och den gemensamma 

servicenämnden. Utvärderingen ska belysa kvalitativa och kvantitativa värden. 

De mål och syften som är fastställda av Servicenämnden ska kunna utläsas i 

utvärderingen. Utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har avlöpt. 

Det ska även levereras en årsredovisning för verksamheten till de samverkande 

kommunerna 
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Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

16 Verksamhetens upphörande  
För de fall att den gemensamma verksamheten upphör kvarstår inventarier och 

lokaler hos värdkommunen. Anställda i verksamheten kvarstår med 

värdkommunen som arbetsgivare.  

Kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt den 

fördelningsnyckel som nämnden beslutar. Samtliga avvecklingskostnader ska 

vara reglerade senast sex månader efter verksamhetens upphörande.  
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§ 48 Dnr 2021/00163  

Delegation till kommunstyrelsen att besluta om 
föreskrifter enligt pandemilagen och 
begränsningsförordningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Delegation lämnas till kommunstyrelsen att vid behov utfärda 

föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, enligt 13 § 

lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 

sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(2021:8). 

2. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär. 

3. Den eller de platser som förbudet gäller ska utmärkas med kartbilagor. 

4. Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska smittskyddsläkare och 

Folkhälsomyndigheten, i enlighet med covid-19 förordningen, ha givits 

tillfälle att yttra sig. 

5. Delegationen gäller fram till 30 september 2021.      

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 

rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser 

om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska 

områden som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta: 

 Parker 

 Badplatser 

 Annan liknande särskilt angiven plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

 det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet 
 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 

vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är 

sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen 
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framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där 

det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 

omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och 

bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Föreskrifter om förbud kan alltså inte 

gälla sådana platser. Det går inte heller att besluta om föreskrifter som avser 

bostäder eller arbetsplatser. 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en 

särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 

tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas  

på särskilt angivna platser.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29      

 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-06 
Referens 

KS870 2021/00088 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Nytt kulturmiljöprogram 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för 

yttrande.       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att miljö- och 

byggnadsnämnden i samverkan med kulturnämnden inleder ett arbete med 

att ta fram ett kulturmiljöprogram som beskriver kulturhistorisk, estetiska 

och sociala värden i byggnader och miljöer.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag       
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 Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-22 § 5 att återremittera fyllnadsval för 

att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter Vali Popescu (S) 

som valdes till ledamot.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 5  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval ersättare familje- och utbildningsnämnden 
(S) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-22 § 7 att återremittera fyllnadsval  

för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter  

Julia Johansson (S).      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 7  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret "[Skriv text här]"  
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 Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen (S) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-22 § 8 att återremittera fyllnadsval  

för att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Björnhager (S).            

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 8  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse (SD) från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden  

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns 

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ledamot i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna. 

3. Fyllnadsval förrättas för att utse ny ledamot i kommunstyrelsen, 

kulturnämnden samt ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.    

Ärendebeskrivning 

Johan Persson (S) har inlämnat avsägelse från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och ersättare i miljö- 

och byggnadsnämnden.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-02  

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Respektive vald 

Kulturnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse (SD) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns.    

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna.     

Ärendebeskrivning 

Johanna Adolfsson (SD) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-02   

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse (MP) från uppdraget som ersättare i familje- 
och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ny ersättare utses.     

Ärendebeskrivning 

Christina Nilsson (MP) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje- och utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-03  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ersättare 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kulturnämnden (L) 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ledamot i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna.  

3. Ny ersättare i kulturnämnden utses.      

Ärendebeskrivning 

Synnöve Zachrisson Nording (L) har inlämnat avsägelse från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kulturnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-04-01  

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Ny ersättare 

Kulturnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-10 § 67 gällande 

rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL  

3:e kvartalet 2020 IFO. 

Protokoll från Länsstyrelsen Dalarna 2020-12-14 – Inspektion hos 

Överförmyndarnämnd i Samverkan avseende kommunerna Borlänge, Falun, 

Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter den 30 september 2020.      

 


